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 ًانْي قًطًفة ّا ّطفّزّيةّ ا
 
 

ًفٔيش خمْوشٔبّها كةّ بّْا د )قًطًفةّ ا ّطفّزّيةّ ا( ٔمو َةرمّيةّ ا ّطفّزٕيا ًاَنهًكيِٕا ًانْي 
دفْيشوىُوى فظْيٕكا بَيذ طْيعةّ ا دمَذبّشنْوةّ ا دخْوّيّذا دّطفٕزا وّطيُومِٕا 

 َامْيّها.طْورّيٕيا، وخْؤفطًوُى َعى َةّممٕةى بٔاطٕليّما 
وبٕعاًهُى طْيعةّ ا دكة ْيْبًةا دًانْي قًطًفةّ ا ّطفّزّيةّ ا، دّيؤًفا كٕوى َعمًوُى 
بلْوّنّشا دٔمهيّّها َسّبا ٔمو ٔشمّهِٕا دمّخُوَريو ْيوْيذِٕا مِبؤّعا ددّّسا َدة َشعَظش ًانْي 

ةّ ا دّجوْوةّ ا( فزْيٕظا بـ )عْيّشق، اْيّشى، طْوسّيا، ةْوسكّيا، ٔهْبّهو، ِىهذ، وَاة رّّّو
هَبزّٕيا دمَشمىوّةّ ا وَبيًةِيّوةّ ا، اًلّىا ٕهآىّوا فْوخلًّها فشْيًطا وَعم 
خْؤفطًوُى طْيعةّ ا بلْوّنّشا دٔمهيّّها َسّبا ٔمو مّخُوٕرا وَطْجًوهًةا )ٔاشًطّشا( 
دفْوخًلَهيه وَششّبا دَخَيِيه، باْوسّخا دّديُوقْوةّ ُى مًلا دفْيشٕوى فشْيّظا ّجو 
طَفش َصْبهِٕا وجَموِٕا وكْوّنش مْوِشّخةّ ا َمخّزٕيا ومْوًطّيا َخذٍسّشا خَبيِٕا ٔمَهيه 

ٔشمّهِٕا وةْوسّجّما دَطىّما  222كّما َمؤّيهًةآيًوُى، َكذ فْيشٕوى كهْيّشا ّصوّدا ٔمو )
خ َسّبا ٔمو ؤّخخِٕا َمخّزٕيا هٔوشّّها َعشّبّيا، بَظْبّشا دًفشَطخ َمو ًها مٍؤاَهو دًقَه

َعى فْوخًلهِٕى ّجو َاقفةّ ا ًاة ّيهًةا، وخبّذا ًفظُوعًةا ّنكُوفًةا ومَلمًوهًةا 
اًلّىا َةسمْيةّ ا اْية َهو َطْبّشا دّمَؤخ ٔمو ةْوسّجّما دًاّىا طّيّما هٔوشّهِٕا أخٕزٕنا 
شْبُوق ٔمو ٔهشّّها َعشّبّيا، ّىو دمّشؤةف ّجو َميّذعًةا دأخٕزٕنا مبشْوخةّ ا 

ونْوّطّيا َمخّشّيا طْوسّيّيا بٔاطٕليّما ّجّوّنّيا، وَعم َميّذعًةا دٔاِموّةّ ا طْوسّييًةا 
أخٕزٕنا، دَاخيْن ْيٓىَوخ َعّما َخيّا مَبوَىبِّْيٕةى َمزدْوةّ ّنٕيا وّطفّزٕيا، وَمفٔوخ 
 ٔهشّٕها َةشعْيةّ ّنّيا بَشْبىّشنْوةّ ا شْبُوق ٔمو كَويه َطكْوْبًوِيّوةّ ا، واْية َهو َطْبّشا
دّىوّيا َةسمْيةّ ا دةْوسّجّما دًاّىا فْوخلًّها وأخٕزٕنا ٔمو فْوخلًهِٕا ّطفّزٕيا 
ًاَنهًكيِٕا هٔوشّهِٕا أخٕزٕنا وفشْيّشاْية  ٔهشّهِٕا ٕةْبًويِٕا، وّيؤيْف جًبّوُى كَويه 
و شْوة ًاَطِيو َمزدْوةّ ّنٕيا وَاًكذْيميّْيِٕا، وبّية  ٔعّذّنا ٕها َمهَشخ َجّشا دَابّّْىَةِي

 ًانْي قًطًفة ّا ّطفّزّيةّ ا
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َعى فْوخًلهِٕى ّجو َاقفةّ ا ًاة ّيهًةا، وخبّذا ًفظُوعًةا ّنكُوفًةا ومَلمًوهًةا 
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ونْوّطّيا َمخّشّيا طْوسّيّيا بٔاطٕليّما ّجّوّنّيا، وَعم َميّذعًةا دٔاِموّةّ ا طْوسّييًةا 
أخٕزٕنا، دَاخيْن ْيٓىَوخ َعّما َخّيا مَبوَىبِّْيٕةى َمزدْوةّ ّنٕيا وّطفّزٕيا، وَمفٔوخ 
 ٔهشّٕها َةشعْيةّ ّنّيا بَشْبىّشنْوةّ ا شْبُوق ٔمو كَويه َطكْوْبًوِيّوةّ ا، واْية َهو َطْبّشا
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ًاَنهًكيِٕا هٔوشّهِٕا أخٕزٕنا وفشْيّشاْية  ٔهشّهِٕا ٕةْبًويِٕا، وّيؤيْف جًبّوُى كَويه 
و شْوة ًاَطِيو َمزدْوةّ ّنٕيا وَاًكذْيميّْيِٕا، وبّية  ٔعّذّنا ٕها َمهَشخ َجّشا دَابّّْىَةِي



34 - 334

فْيًوظُوفِٕا ومَةر   مًجٕها طْورّيٕيا ّجو ةْوسّجّما وّشّهيًةا دِسنّيا ويْوهًفهِٕا 
 وفْيًوظُوفّوةّ ا 

َيونّّهيِٕا هظْوسّيّيا وَعشّبّيا ؤمَهيه هٔوشّهِٕا وَعممِٕا أخٕزٕنا، وًاف ّىَذن  ٕها 
ا وخْودّسا َمهَشخ طهْيكْوَةى َسبةّ ا هلةّ بِٕا أخٕزٕنا ّمّشا دَطْبّعا ٔاشًطّشّي

 دَيِذّعةّ ا 
دْيوًُّهيِٕا بٔشمّهِٕا دمَةنيَّهِيو وفْوخًلَهِيه وًكة ُوبِٕا دٕباّما )دّسّما( وبْوّخّها 
ؤهّشّها ؤجويُونْوةّ ا وَامهِٕا أخٕزٕنا، ًقٓذم دًفيشْي فْوخلًَهيه ةهْيكِٕا ومْونشٕيا، 

 وَاخيْن ٔبخّيّيآىَوخ َصْبّها دّشّهيًةا وقّشبّْا.
شًةا دَةسمْيَةى ّىٕذا ٕها ًكوّيا ٕجٓهب مّخُوٕرا مىْيٕزا َبوخُود، ٕهآيُوُى ومَلذكّ 

دَسشًةا ّجو َخَذًةا َمخّشيًةا ومشْوخةّ ا ّدّسيًةا بٔاطٕليّما َطخْيّخا، ٔاًها ْيٕوى 
كةّ بّْا َكفشّّها هلى َمو دكٔةْبٕوى َمخّشا بٔوشّّها طْوسّيّيا دًها خيّشًةا هٔشوّيا 

و ٕجٓهب ٔاطٕليّما وّطفّشيْوةّ ا دٔهشّّها وسؤْيهْوةّ ا دخبّْشًةا، اًلّىا دكة ْيْبٕةى ٔم
ٔبذ ّخِضة ّجٍوى ٔمهذْي ًطبّْا وبْيّشا، ْيٕوى ٔاشًطّشا ههْوّطّيا َمخّشّيا مٔلة ّخا 
دَصْبّها ًاف ّىَذن  نٕظاَهو دًفشَطخ مشْوخةّ ا َايم  دفْيشًوُى كة ْيْبًةا باْيّذا 

دشْوخًوًفا َعًوُى ههًطشًةا َعى مُوطْيًكُى وطْوجًلّظُى، وًاف دّمّشُى دًها بّشيًةا 
ّىَذن  نٕظاَهو دّىٍوا ةْوسّجّما هٔوشّّها َعشّبّيا دّنٔطش ًاف ىْو َعى ؤخّّخا دًها 
شّخًوفًةا جًبٍوى )ٔبفشْيشْوةّ ا ّمّشُى ٔاى ّىٍوا مَةسٔجمّّها جبًٕهى( وًاّىا كٕوى ْيٕوى 

ا َاخيْن بٕعاَهو دّىَوخ َششْيٕزا َعى فْوخلًهِٕا دمّخُوّسا هَطْبْوةّ ا دَةسمْيةّ ا ٔاًه
بٔعوةّ ا دًاّىا َةسمْيةّ ا ْيٕوى ّديُوقْوةّ ا هٔشمّهِٕا دمّخُوَريو وَششّبا دَخَيِيه 
وفْوخلًَهِيه َمخّزٕيا، وٕهآيٕوى َطيمّهًةا ههْوّطَييه ّبشُوّيّيا، ٔاًها بَشّبا ّجّىةّ ا  

ةّ ا  هشْبْيًوا ًقٓذم ّبؤُويِٕا ومَبخهّهِٕا  بِؤْبْوةّ ا ٔبذ َمفٔشًطا ًاّىا َةسمْي
 ّطفّشيًةا طْوسّييًةا ٔمو ٕجٓهب شّشيًةا وَطيّمهًةا اًلّىا نْوّطّيا َمخّشّيا كمْيًوا.

 
 ّطفّزيّةّ ا قًطًفةّ اطْيعةّ ا دطْوّيبّْا د
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روند بولص كوركيس

التي  املهمة  "االدبية"   الثقافية  املشاريع  من  الرسياين(  الشعر  )أنطولوجيا  كتاب  يعد 

انجازه بشكل  الرسيان،  وأجتهدت عىل  والكتاب  االدباء  اإلدارية إلتحاد  الهيئة  أقّرتها 

مثابر، إذ منذ تاسيسه عام 1972، يسعى اإلتحاد إىل إثراء املكتبة الرسيانية ومأل الفراغ 

يف املشهد الثقايف الرسياين،  وبذل وما زال يبذل كل ما بوسعه من أجل ذلك،  إذ أنجز 

العديد من النشاطات وبرامج  ثقافية هامة خصوصا بعد عام  2003،  منها عقد أماِس 

العراق وخارجه،  أدبية داخل  ثقافية ومهرجانات شعرية ومؤمترات  أدبية ومحارضات 

إضافة اىل طبع معاجم رسيانية لغوية ونحوية، وإقامة مراسيم وبرامج خاصة مبناسبات 

تاريخية و ثقافية هامة لشعبنا،  نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص ، االحتفاء بيوم 

العاملي  اليوم  األم،   للغة  العاملي  اليوم   ، الشهيد  يوم  أكيتو،  عيد  الرسيانية،  الصحافة 

للمرسح فضال عن قيامه بتقليد العديد من االدباء املبدعني ممن كان لهم دور متميّز  

 " الرسياين  االدب  "بوسام  الرصينة  بنتاجاتهم  الرسياين  الثقايف  واملشهد  املكتبة  رفد  يف 

وكعربون  بأسامئهم.  أألدبية  املؤمترات  تسمية  خالل  من  منهم  املتوفون  تخليد  كذلك 

شكر وعرفاناً بالجميل لدور املشاركني )أشخاص ومؤسسات( يف أنجاح مؤمتراتنا األدبية، 

قام االتحاد بتكرميهم مبنحهم دروع وشهادات تقديرية، اضافة اىل طبع وتعضيد العديد 

 rawand-gorgis61@hotmail.com

كلمة ال بد منهاكلمة ال بد منها
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"أالدب"(   .. )سفروثا  اصداره ملجلة   كان  الرسيانية،  وآخرها  الكتب وأإلصدارات  من 

واعادة اصداره ملجلة الكاتب الرسياين بالتنسيق مع املكتب الثقايف الرسياين يف االتحاد 

العام لالدباء والكتاب يف العراق، بعد توقفها عن االصدار ألكرث من عقدين من الزمن. 

وبعد ذلك خطى االتحاد، بإتجاه أنجازه ملرشوع ) أنطلوجيا الشعر الرسياين(،  بهدف 

توثيق وجمع النتاجات الشعرية للشعراء وسريهم الذاتية واألدبية، لحقبة زمنية معينة 

الهيئة اإلدارية  التام من قبل  البداية باالهتامم  يف مجلد خاص،  وحظي املرشوع منذ 

وتم تشكيل لجنة خاصة إلنجاز هذا املرشوع الكبري، كون املكتبة الرسيانية تكاد تخلو 

لقرن  متتد  زمنية  لحقبة  الرسياين"  الشعري  "الجنس  بتوثيق  ينفرد  مؤلف  هكذا  من 

رفد  من  واألعالم،   والشخصيات  املؤسسات  بعض  مشكورة  به  قامت  وما  الزمن،  من 

مكتبتنا الرسيانية مبؤلفات مشابهة اىل حد ما كام يف ) املروج النزهية ، الكنز الثمني ، 

الآللئ املنثورة ، اللؤلؤ املنثور ، أدب اللغة اآلرامية ، تاريخ االدب اآلثوري ، مجلدات 

أنفردت بعضها فكانت  بالشعر وحده، وإن  تنفرد  أغلبها مل  ..الخ(  األنبا شموئل دنخا 

املنثور  اللؤلؤ   ( يف  كام  الذاتية  لسريهم  رسد  شكل  عىل  إما  وتكون  ضيق  نطاق  عىل 

عرض  مجرد  أو   ) أبونا  ألبري  لألب  األرامية  اللغة  أدب   ، برصوم  أفرام  مار  للبطريرك 

لعمل ما ) يخص قصيدة واحدة أو أكرث( من أعاملهم كام يف ) املروج النزهية للمطران 

أوجني منا، الكنز الثمني لألب جربائيل القرداحي، الآللئ املنثورة للبطريرك أغناطيوس 

يعقوب الثالث ، ...( وأخرون تناولوا سريهم ومقتطفات من أعاملهم كام يف  كتاب ) 

تاريخ األدب اآلثوري لبريا رسمس( الذي تناول فيه األدب بصورة عامة بدًءا من العرص 

يكن  ومل  زمانه(  يف  أيران  يف  الرسيان  بشعراء  أنتهاًء  الرسيان  باألدباء  مرورا  السومري 

القصائد  بعض  جمعت  أخرى  ومؤلفات  آلعاملهم،  مرتجام  وال  وحده  للشعر  مخصصا 

لشعراء معارصين بدون ذكر سرّيهم او ترجمة قصائدهم  كام يف )ربيع األتحاد – من 

أيران  يف  طبع  وآخر  صغري،  كتيب  وهو   ) الرسيان  والكتاب  االدباء  أتحاد  منشورات 

قصائد  دفتيه  بني  جمع  والذي  صغري  كتيب  وهو   – –

ملجموعة شعراء رسيان معارصين يف أيران ... ( وهذه جميعها مل تتناول النتاج املعارص 

إال ما ندر و انحياز البعض منها ملجموعة كنسية دون أخرى بأستثناء ما قام به االب 
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مؤلفه يف  دنحا  شموئيل 

وباللغة  االدب  صنوف  لكل  جامعا  ايضا  كان  الذي  الحديث(  االثوري  االدب  )تاريخ 

الشعراء  من  العديد  اسامء  ايضا  يتناول  مل  ولكنه  مجلدين  منه  طبع  حيث  الرسيانية 

وخصوصا يف سوريا ولبنان وتركيا والعراق ، الن املؤلف تناول ممن يكتبون بالرسيانية 

آملني  مؤلفاتهم.  عىل  الحصول  يستطع  مل  آخرين  شعراء  السامء  االشارة  مع  املعارصة 

الجامعة، وتعزيز  التوثيقية  ان يساهم هذا املنجز يف إثراء املكتبة الرسيانية مبنهجيته 

هويتنا الثقافية والحضارية بني االمم.

القرن  الشعراء الرسيان من  انطلوجيا يجمع  وبعد نقاش وبحث تبني ان عملية وضع 

الثاين للميالد وليومنا هذا يتطلب مجلدات عدة لطول الحقبة الزمنية ولوجود املئات 

الثاين  القرن  من   ( الشعراء  هؤالء  من  العديد  أن  عىل  عالوة  الشعرية،  األسامء  من 

وحتى نهاية القرن التاسع عرش امليالدي( قد كُتب عنهم وجمعت قصائدهم يف العديد 

إطروحات  دراستها يف  و  تناولها  تم  لغات عدة  اىل  قصائدهم  وترجمت  املؤلفات  من 

لجنة  أرتات  لذا   )... أيدينا   بني  متداول  منها غري  الكثري  كان  وإن   ( أجنبية  ومؤلفات 

كتابة االنطلوجيا، ان تركز قصارى جهدها  يف جمع  أكرب عدد ممكن من أسامء شعرائنا 

 ، أيران   ، العراق   ( من  كل  واملنترشين يف  التاسع عرش  القرن  منتصف  منذ  املولودين 

سوريا ، تركيا ، لبنان ، الهند ، وبلدان املهجر ( خارج التسميات واألنتامءات، لذا مل يكن 

العمل سهالً ومع ذلك أجتهدت و ثابرت اللجنة يف جمع أكرب عدد ممكن من الشعراء 

وتوثيق نتاجاتهم وِسريهم ، من خالل رصدها ملا نرش يف الجرائد واملجالت واملجاميع 

الشعرية واألتصال املبارش باألحياء منهم عىل قدر مستطاعتها،  حيث تم جمع ما يزيد 

عىل 220 أسم، وترجمة معظم النصوص الشعرية اىل العربية، عىل أمل ان ننرش من مل 

نستطع الحصول عىل نتاجه يف امللحق القادم ، ويف خطوة الحقة ومكملة لهذا املرشوع 

نأمل بأمكانية ترجمة هذا املؤلف اىل لغات أخرى غري العربية، مام يساهم يف تعريف 

الشعرية الرسيانية بشكل عام، فضال  بالقصيدة الرسيانية املعارصة والتجرية  االخرين 

عن إشعار وتعريف االمم االخرى، بأننا شعب حي بعطاءاته الثقافية واالدبية وميارس 

يكون مرشوع  ان  ونأمل  والتحديات  املعوقات  واعتزاز رغم كل  بفخر  التاريخية  لغته 
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اللغات  ترجمة هذا العمل وغريه من األعامل االدبية املهمة اىل لغات أخرى خصوصا 

علينا  ذاته  السياق  ويف  واالكادميية،  الثقافية  مؤسساتنا  جميع  اهتامم  مثار  العاملية، 

والعلوم  الفكر  ونقل  ترجمة  يف  الرسيان  واملرتجمني  الفالسفة  آبائنا  دور  ننىس  ال  أن 

علينا  أخرى  كام  لغات وشعوب  اىل  والعربية ومنها  الرسيانية  اىل  اليونانية  والفلسفة 

ان ال ننىس حاجتنا املاسة اىل كتب أخرى ذات طابع توثيقي وموسوعي تنفرد بأسامء 

قبل  األخرى،  والفنون  والصحافة  واللغة  والنقد  املرسح  وكتاب  ونتاجاتهم  قصاصينا 

وللتذكري   ، والحروب  الرتحال  زمن  نعيش  ونحن  النسيان،  أعاملهم  يف طي  تطوى  أن 

ليس دراسة يف  أنه  املبدعني وحدهم فقط،  الشعراء  يتوقف عند  أن مرشوعنا هذا ال 

الحداثة الشعرية والقصيدة املعارصة بشكل دقيق، بل هو كتاب جامع لكل من كتب 

اللغة  وفصاحة  الشكل  حيث  من  كتبه  ما  مستوى  اىل  النظر  دون  بالرسيانية  الشعر 

ورصانة املضمون،  لذلك قد تجد فيه الغث بجانب السمني، انه توثيق لتجربة شعرية 

لحقبة زمنية معينة، كام أننا حاولنا أن ننرش القصيدة كام كتبت بيد صاحبها دون أن 

نجري عليها أي تغيري حفاظا عىل أيقاعها وأسلوبها كام حاولنا أيضا أن تكون الرتجمة 

اىل العربية محافظة هي األخرى عىل النص من غري أن نترصف بها ) بأستثناء صاحبها 

أن  أردنا  أننا  إال  املرشوع  ذلك عىل حساب جودة  كل  كان  وإن  املرتجم(  كان هو  إن 

نكون أمناء عىل نتاج الشاعر كون املرشوع هو رصد ألسامء شعرائنا وسريهم ونتاجاتهم 

االحوال  كل  يف  انه  إال  سابقا،  أسلفنا  كام  اإلبداعية  لتجربتهم  تقييامً  وليس  الشعرية، 

من حيث  االديب  بالشأن  واملهتمني  والنقاد  الباحثني  أمام  الطريق  املنجز  هذا  َسيسهل 

التحليل والتقييم لهذه التجربة الشعرية كاملة. 

املنجز  هذا  يف  الواردة  الشعراء  اسامء  تسلسل  ادراج  تم  بأنه  التنوية  من  البد  كذلك 

األديب وفق االبجدية الرسيانية وليس إلعتبار آخر.  

ويف الختام ال يسعنا اال ان نشكر جميع من آزرنا يف انجاز هذه األنطولوجيا و خاصة 

باملصادر  أمدنا  ومن  العربية،  اىل  الرسيانية  الشعرية  النصوص  ترجمة  يف  ساعدنا  من 

واملراجع املفيدة، وسواهم ممن ورد ذكرهم يف مكان آخر من هذا املنجز.
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تصميم   من  أنيق  بغالف  و  الرسيان  والكتاب  األدباء  اتحاد  عن  أربيل  يف  حديثا  صدر 
769 صفحة  بواقع   ، الرسياين(  الشعر  )انطولوجيا  ُمَجلد  بنيامني   خالبائيل  املبدع  الشاب 
، واملجلد من إعداد األدباء ) نزار الديراين ، روند بولص ، أكد مراد (،  وتم طبع  املجلد 
يف    683 االيداع  رقم  حمل  والذي  كابني،  منظمة  من  بدعم  اربيل  يف  الدباغ  مطبعة  يف 

 .2019 أربيل  لسنة  العامة يف  للمكتبات  العامة  املديرية 
وضم هذا اإلصدار توثيق لسري ذاتية و أدبية  ل ) 229 ( شاعرا رسيانيا  من ) العراق ، 
قصيدة رسيانية     250 بحدود  و   ) املهجر  وبلدان   ، الهند   ، لبنان   ، تركيا   ، ، سوريا  أيران 

العربية.  130 قصيدة منها اىل  الشعرية مع ترجمة  ألكرث من  نتاجاتهم  من 
االدباء والكتاب  أتحاد   االديب روند بولص رئيس  ايضا عىل مقدمة كتبها  املجلد  أحتوى  
الرسيان ، بعنوان ) كلمة البد منها ( موضحا فيها أهمية هذا االصدار واصفا أيّاه  باملنجر 
االديب الهام كونه ينفرد بتوثيق  الجنس الشعري الرسياين ملدة قرن و أكرث ، مام يساهم يف 
أيضا  الرسياين و يساهم  الشعري  باملشهد  العراقية  والتعريف   الرسيانية و  املكتبة  إغناء 
نحن  التلف و السيام  و  الضياع  االنساين من  و  الوطني  االديب  اإلرث  الحفاظ عىل هذا  يف 
والتشتت  بالرتحال   و  العسكرية  بالرصاعات  تتميز  جسام  وتحديات  صعبة  ظروفا  نعيش 

والتهجري. 
حنا  نزار   “ املعروف  الرسياين  االديب   بقلم  مستفيضتني    نقديتني  دراستني  وتبعتها  

أتحاد األدباء والكتاب الرسيان يصدر ) أنطلوجيا 

الشعر الرسياين (
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الديراين “ عن بدايات ونشأة الشعر الرسياين والشعر الرسياين املعارص.  معززا الدراستني 
بنامذج شعرية و رواده و منابعه و مصادره و وتطوره مالمحه الفنية. 

سالم  د.  بحرفية   ترجمها  االنجليزية  باللغة  االفتتاح  لكلمة  ترجمة  أيضا  املجلد  وضم 
الدين.  القسم الرسياين يف جامعة صالح  نعمت رئيس 

ترجمة  يف  ساهم  من  لكل  ثناء   و  شكر  بكلامت   أنفردت   االوىل  صفحاته  أحدى  ويف 
مراجعة محتوياته ومضامينه.   و  املراجع  توفري  و  القصائد 

الشعراء  للتعريف بأسامء  الحاق اإلصدار بفهرس ذيك  ،  تم  ومن إعداد االديب أكد مراد 
انجليزية. و  بدالالت عربية  أياه  الرسيانية معززا  األبجدية  وبتسلسلهم  حسب 

لكل من كتب  كتاب جامع  كونه  املبدعني فقط،  الشعراء  عند  يتوقف  ال  األصدار  ان هذا 
اللغة  وفصاحة  الشكل  حيث  من  كتبه  ما  مستوى  اىل  النظر  دون  بالرسيانية   الشعر 
شعرية  لتجربة  توثيق  انه  السمني،  بجانب  الغث  فيه  تجد  قد  لذلك  املضمون،   ورصانة 

معينة. زمنية  لحقبة 
واملهتمني   النقاد  و  الباحثني  أمام  الطريق  سيسهل  األديب  املنجز  هذا  أن  فيه  الشك  مام 

برمتها.   الشعرية  التجربة  لهذه  التقييم  و  التحليل  الرسياين من حيث   االديب  بالشأن 
اىل  نظرهم   ويلفت  الرسياين  والثقايف  االديب  بالشأن  املهتمني  اإلصدار  هذا  يحث  أن  آمال 
جامع  توثيقي  طابع  ذات  املنوال  هذا  عىل  أخرى  مؤلفات   أصدار  عىل  العمل  رضورة 
)القصة و  ومنها   منها عىل حدا   كل  الرسيانية   األدبية  االجناس  ببقية  تنفرد  وموسوعي 
عىل  الحفاظ  يف  منهم  مساهمة    ) والرتجمة  والنقد   املرسح  و  الرواية  و  القصرية  القصة 

التلف و الضياع. الثقايف والحضاري من  هذا االرث 

وزير االقليم لشؤون االقليات يستلم النسخة االولى من كتاب انطلوجيا الشعر السريانى وزير االقليم لشؤون االقليات يستلم النسخة االولى من كتاب انطلوجيا الشعر السريانى 
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إصدار يتميّز بالشموليةإصدار يتميّز بالشمولية

من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  رائع  عمل  الرسياين  الشعر  أنطولوجيا  كتاب 
قرن  من  اكرث  عرب  الرسيان  الشعراء  لحياة  جامع  كتاب  النه  وذلك    ، معنى 
السوريث،   أو  الفصيحة  الرسيانية  باللغة  سواء  الشعرية  ونتاجاتهم  الزمان 
ومواكبته  وتطوير  نضوج  من  الرسياين  األدب  بلغ  ما  عىل  الضوء  يلقي  وهو 
متنح  العربية  اللغة  اىل  املرتجمة  القصائد  أن  فيه   جداً  واملفيد    ، للحداثة 
كبرية  خدمة  من  أدباؤنا   قدمه  ما  عىل  لإلطالع  العريب  القاريء  أمام  الفرصة 
األدب  يف  العاملية  املسرية  إغناء  يف  ودورهم   ، التاريخ  عرب  اإلنساين  للرتاث 

والعربية. الرسيانية  املكتبة  يف  كبرياً  فراغاً  الكتاب  هذا  ّسد  وقد  والثقافة 
بهذا  تكن  مل  لكن    ، سابًقا  الرسياين  الشعر  عن  دراسات  عدة  صدرت  لقد 
االستثنايئ  الجهد  ما مييز هذا  ترجمتها،  وهذا  النصوص مع  تورد  الشمول ومل 
ميزة  يعترب   الكنيسة  انتامءاتهم  مبختلف  والشعراء  لألدباء  لشموله  إضافة 

املميز. الكتاب  هذا  صالح  يف  أخرى 
الشعراء  عىل  يقترص  مل  أنه  األديب،   العمل  هذا  اىل  تضاف  اخرى  وميزة 
وبالد  اآلباء  أرض  يف  الرسيان  أدباء  كل  شمل  بل  فقط  العراقيني  واألدباء 

ر. االنتشا
واألديب  الثقايف  العمل  هذا  عىل   االحرتام   ووافر  الشكر  جزيل  منا  فلكم   

. لكبري ا

د. بشري الطوريل / أمريكا
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بآدابها  الشعوب  اهتامم  ثقافية حضاريّة تعكس  األنطولوجيات رؤية  إصدار  متثّل فكرة 

تعرّب  أنّها  عىل  فضالً  البرشيّة،  الحضارة  صناعة  يف  ودورها  اإلنسانيّة  وحياتها  وموروثها 

املعرفة واإلميان  استدامة  الحقيقّي يف  الفعيّل  اإلسهام  فيها برضورة  املشتغلني  عن وعي 

بالذات املعرفيّة لألّمة، وإذا كانت األنطولوجيا يف معناها الفلسفّي تنحاز إىل علم الوجود 

أو الكينونة فإنّها يف هذا السياق تحّقق القدرة عىل إعادة االعتبار لحياة األفكار والقيم 

بّد منها يف أكرث من حقل علمّي  واألشخاص والرؤيات، بحيث تكون مامرسة معرفيّة ال 

وأديّب وثقايّف وفكرّي، وصارت األنطولوجيات يف مختلف صنوف املعرفة واآلداب والفنون 

حقالً ثقافياً وفكرياً وجاملياً يستحيل االستغناء عنه أو إهامله، ألنّها تسّجل طبيعة املزاج 

الوطنّي والقومّي واإلنسايّن للشعوب.

مكان  من  أكرث  املتجّذرة يف  الرسيانية  للثقافة  املهّمة  الجذور  أحد  الرسيايّن  الشعر  يعّد 

والبابليّة  األكديّة واآلشوريّة  الحضارات  املجاورة، وذلك ألّن  العربية  العراق واملنطقة  يف 

والسومريّة التي هيمنت عىل بالد ما بني النهرين قروناً طويلًة منذ أقدم األزمنة، تركت 

العامل  به  يفخر  ينضب  ال  آثاريّاً  كنزاً  املنطقة  هذه  من  جعلت  تحىص  وال  تعّد  ال  آثاراً 

وبالغة  املستوى  عالية  حضاريّة  قّوة  الرسيانيّة  للثقافة  يعطي  الذي  النحو  عىل  أجمع، 

الشعُر والُهويّةالشعُر والُهويّة
أنطولوجيا الشعر السريانّي منذ القرن التاسع عشرأنطولوجيا الشعر السريانّي منذ القرن التاسع عشر

د. محمد صابر عبيد
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األثر عىل مستويات عديدة، وال شّك يف أّن الشعر الرسيايّن عىل نحو مخصوص هو من 

أبرز الوسائل القادرة عىل الحفاظ الفنّي والجاميّل عىل اللغة الرسيانيّة وهي توشك عىل 

الغياب لعدم عناية أبنائها بها، لتأيت هذه األنطولوجيا يف هذا الظرف املوضوعّي بوصفها 

عمالً فنيّاً وجامليّاً يهدف يف املقام األّول إىل الحفاظ عىل اللغة الرسيانيّة قدر املستطاع، 

ألّن فّن الشعر هو الفّن األكرث قُرباً من املزاج الذايتّ الشخيّص للناس مبا يسّهل االقرتاب من 

حساسيّة اللغة والتشجيع عىل مامرستها، فهي عمل حضارّي يستحق االهتامم والعناية 

والتداول مبا ينطوي عليه من حساسية نوعية تخّص الذوق والعقل والوجدان معاً.

النامذج الشعرية التي انتخبها املشتغلون يف هذه األنطولوجيا جاءت متنوعة يف موضوعاتها 

واملوت  الحياة  ثيامت  طالت  التي  املركزيّة  املوضوعات  ولعّل  الفنية،  تشكيلها  وطرائق 

والخالص والوعد والحّب واألمل والشجاعة والكفاح والحريّة وما يتّصل بها من مفردات 

هي جوهر هذه القصائد، إذ كان الشاعر الرسيايّن فيها معرّباً عن روح األمة وعن الهويّة 

واالنتامء والقيم العليا املتّصلة باألرض واملصري والتاريخ والرؤيا، وكانت القصائد املنتَخبَة 

مبجموعها تصّور عىل نحو ما ثقافة هذا الشعب األصيل املمسك بأرضه ومصريه وقضيته 

وهويته وتاريخه الحضارّي الناصع، مبا يجعل منها بانوراما شعريّة تحتشد بقّوة ووضوح 

يف منظومة متداخلة للتعبري عن مساحة زمنية ومكانية لشعب رسيايّن متمّدن ومتحرّض 

وأصيل، يحّب وطنه ويدافع عن وجوده بالحّب والجامل والشعر واألمل بوصفه شعباً حياً 

مهام عاىن من ويالت وغمط للحقوق وتغييب مقصود وغري مقصود.

تعرتف األنطولوجيا بأنّها ال تستكمل الصورة املثىل للشعر الرسيايّن يف القرن التاسع عرش 

عىل نحو حاسم، ومثّة ما ميكن أن يُستدرَك عليها مستقبالً، ألّن أّي عمل من هذا النوع 

للزمن  ومستوِعباً  وشامالً  كامالً  يكون  أن  ميكن  ال  فإنّه  التكامل  درجات  من  بلغ  مهام 

بالغ األهميّة حني يرسم صورة  واملكان والحالة عىل نحو حاسم، ومع ذلك يبقى جهداً 

شاسعة عن نشاط إنسايّن خالق ينتمي لشعب وأّمة ووطن، علينا جميعاً أن نحتفي به 

يك يكون مصدر إشعاع جاميّل راٍق يحيك قصة شعب مّر بحكمة وأصالة وإنسانية عىل 

العصور كلّها وأضاف لها، وظّل شعره قمراً عريساً يتألّق يف هذه السامء الحرّة أبد الدهر 

ولن يزول طاملا أّن أبناءه امليامني عشاق كبار ويحبون الحياة.
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مسؤوليّة  لهو  باألخص،  والشعري  واألديب  التاريخي  الثقل  بهذا  كتاب  تقريظ  إّن 

أطراف  عىل  متتد  األنطولوجيا  فهذه  بالوجل!  أمامها  املرء  يشعر  أْن  مبكان،  عظيمة 

والعرشين(  الحادي  القرن  مشارف  وحتى  عرش  التاسع  القرن  )أواسط  قرون  ثالثة 

حيث إّن الحقبة الزمنيّة املحصورة للشعر املُستقى ال تتعّدى املائة والخمسون سنًة. 

)زهاء  منهم  الغالبية  شاعراً،  وعرشين  وتسعة  مائتان  لنا  يرصد  األنطولوجيا  هذه  يف 

التاسع  القرن  منتصف  من  هم  العرشين  وقرابة  العرشين،  القرن  من  هم  الـامئتني( 

عرش، وواحد فقط كتب يف القرن الحادي والعرشين. 

األجنحة  عىل  تحملنا  صفحة!(   770( واملتعددة  الغنيّة  بصفحاتها  األنطولوجيا  هذه 

جغرافيّة  بقعة  عىل  تواجدوا  الذين  لشعرائنا  املُلهمة  للميوزات  والشفافة  الرقيقة 

مرتامية األطراف وأَطربونا تارًة لغويّاً وأخرى قوميّاً وأخرى عاطفيّاً وأخرى إميانيّاً. إّن 

والسورث،  بالرسيانيّة  املتحدثون  النهرينيون  نحن  لنا  مفخرة  لهو  الجبّار  العمل  هذا 

بها،  الكثري، وطالب  بها  ُملّحة شعر  بتلبية حاجة  االفاضل  أدبائنا  ثالثة من  يقوم  بأْن 

له  تُرفع  أمٌر  لَهو  أّمتنا  أبناء  بجهود  الثمرة  هذه  تأيت  أْن  لكن  األجنبي،  عليها  وعمل 

لُقبّعة.  ا

إّن هذه األنطولوجيا هي توثيق وبشكل موسوعي لشعرائنا الذين كتبوا سواًء باللغة 

يحّدثنا  التاريخي  التوثيق  وهذا  )السورث(،  املحكية  باآلراميّة  أو  الُفصحى  الرسيانيّة 

ي منذ القرن التاسع ع�ش
ي منذ القرن التاسع ع�شأنطولوجيا الشعر ال�يا�ن
أنطولوجيا الشعر ال�يا�ن

األنبا د. سامر صوريشو يوحنا الراهب
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اىل  قريحتهم  به  جادت  ملا  ترجمة  مع  نتاجاتهم  من  ونُتٍَف  شعرائنا  شخصيات  عن 

اللغة العربية. إّن هذا العمل يَحذونا للقيام مبشاريع أخرى جّديّة ملامثلته يف توثيق 

إلخ   ... األدبيّة األخرى والعلميّة واإلنسانيّة  املجاالت  أبنائنا يف  نتاجات  باقي جوانب 

التجربة  لتوثيق  عظيامً  آلو جهداً  املعّدون  إّن  النسيان.  أعاملهم طّي  تَذهب  أن  قبل 

الشعريّة لحقبة زمنية معينة وحافظوا عىل األعامل الشعريّة دون إجراء أّي تغيريات 

رصد  كانت  العظمى  غايتهم  لكّن  املرشوع  ذلك عىل حساب جودة  كان  وإن  عليها، 

اإلبداعيّة.  لتجربتهم  تقييٍم  إعطاء  وليس  ونتاجاتهم  وسريهم  الشعراء 

الرسيانيّة  بغري  كتبوا  الذين  الشعراء  أبناءنا  ينَس  ملْ  الجبّار  العمل  هذا  إن  حتامً، 

املقدمة.  يف  لبعضهم  بسيٍط  بذكٍر  إال  الكتاب  منت  يف  يدرجهم  مل  ولكنه  والسورث، 

للُمعّدين  يتسَن  مل  آخرين  شعراء  هناك  كان  األنطولوجيا،  ولضخامة  الحال،  بطبيعة 

من  ُمستفيدين  األنطولوجيا  لهذه  الالحقة  الطبعات  يف  سيُدرجون  وحتامً  رصدهم 

هذا  قراءة  بعد  واملُطّلعني  املُهتمني  بريد  من  إليهم  سيعود  وماّم  املتوفرة  املصادر 

املُعّدين  من  جيش  إىل  يحتاج  جبّار  عمٌل  هكذا  بٍُد،  كلِّ  من  املوسوعي.  الكتاب 

واملرُتجمني والفنيّني واملُصّممني، فمرحى لكل من ساهم بأيّة مساهمة كان لها الدور 

كانت  وإن  مكتباتنا،  بها  وتزهو  أعيننا  بها  فتتكحل  النور  األنطولوجيا  ترى  أن  يف 

املحتوى  الجامل  أّن  إال  والطبع  واإلخراج  الرتجمة  البسيطة يف  الهفوات  بعض  هنالك 

إيّاها. ستُنسينا  بذاته  الكتاب  وقيمة  فيها 
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لقطات من جلسة اعالن كتاب انطلوجيا الشعر ال�يا�نلقطات من جلسة اعالن كتاب انطلوجيا الشعر ال�يا�ن
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 بية نىرين ارعا دكوةشا
 من بةر مفلةا دنينوي وببل...

 
 

 
 

 اكد مورد/ عنكبا

akedmurad@yahoo.com 
 

ِِٕا )ّبَةس ًُفوًةا دُْيُِوا( وّبٕبى(  ًّٔ َاهًفيِٕا دٔش َُىُشيّ،  ًها َاٌةّسا دٕبيٌة 
ًَعشبّْا خُضاًهُى ٔشويْوةٌّا..ٔاًها ْيٓىّوا َاسّعا دكْوًةشِٕا  ًَذخًنا و ٌِّة  َبي

ِِٕا.. ِٓبّ ِِٕا َعى ٕج ِٓبّ كِْوِشّيةٌّا َعى كِْوِشّيةٌّا..بٔعوةٌّا دَيعِْوةٌّا ٕج
ِّا...وّىو خظْيّشا جًبّوُى  وفظّكًةا دَشوْيطْوةٌّا هّىو ٔبش َخيًو

ِّاْي ًّّشا دَاسّعا، وْيٕوىَاًْي بذْوطْوةٌّا هَبشّّيا دكَويه ًاُْي  ٌة ْيٕوى 
َِيه كْوًةشِٕا وَخِيًووَّةيه ؤاْ فْيشٕوى ً ًٔ ٌّا  ْوفوّخا َخيًوا خَلذك

ُِٕى...مٔلٌةخِٕا بٔعوةٌّا دجضًًّةا ًا ًّا و فظّكًةا دًقٕاَ واْوهؤّ و
ُّيًةا فشْيطًةا هًفةٌِوّةٌّا  دَةشعْيةٌّا ٔبخضّّيآىَوخ ٔاديُوَ..وَعٍ ًة

ِّيًةا هٔكطٕزا..وَيعِْوةٌّا ّىي دٕها ًفشًقا ؤاْ  ُّيًةا َاًْي ْيًوُى خّذا ًة

 

 بية نىرين ارعا دكوةشا
 من بةر مفلةا دنينوي وببل...

 
 

 
 

 اكد مورد/ عنكبا

akedmurad@yahoo.com 
 

ِِٕا )ّبَةس ًُفوًةا دُْيُِوا( وّبٕبى(  ًّٔ َاهًفيِٕا دٔش َُىُشيّ،  ًها َاٌةّسا دٕبيٌة 
ًَعشبّْا خُضاًهُى ٔشويْوةٌّا..ٔاًها ْيٓىّوا َاسّعا دكْوًةشِٕا  ًَذخًنا و ٌِّة  َبي

ِِٕا.. ِٓبّ ِِٕا َعى ٕج ِٓبّ كِْوِشّيةٌّا َعى كِْوِشّيةٌّا..بٔعوةٌّا دَيعِْوةٌّا ٕج
ِّا...وّىو خظْيّشا جًبّوُى  وفظّكًةا دَشوْيطْوةٌّا هّىو ٔبش َخيًو

ِّاْي ًّّشا دَاسّعا، وْيٕوىَاًْي بذْوطْوةٌّا هَبشّّيا دكَويه ًاُْي  ٌة ْيٕوى 
َِيه كْوًةشِٕا وَخِيًووَّةيه ؤاْ فْيشٕوى ً ًٔ ٌّا  ْوفوّخا َخيًوا خَلذك

ُِٕى...مٔلٌةخِٕا بٔعوةٌّا دجضًًّةا ًا ًّا و فظّكًةا دًقٕاَ واْوهؤّ و
ُّيًةا فشْيطًةا هًفةٌِوّةٌّا  دَةشعْيةٌّا ٔبخضّّيآىَوخ ٔاديُوَ..وَعٍ ًة

ِّيًةا هٔكطٕزا..وَيعِْوةٌّا ّىي دٕها ًفشًقا ؤاْ  ُّيًةا َاًْي ْيًوُى خّذا ًة
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ًّٔ َدعَبش، ْيَويه كى ّجّى ٌّا َبوًلا ّىُوا ًَشخوًفا  ا ٔطشٕيا بٔاطٕلي
ِِٕا  ِٓبّ ًّٔ كَويه ٕج ِّيْوةٌّا ْيًوُى خظْيشْوةٌّا  ًّا بَاًْي وفًوطِٕا دًاّىا دسّ

ًَشخّكًةا َاهؤّيًةا مًلزّوّةٌّا دَاسّعا َششْيٕزا.. ٌِّة ٔقطًوا وطَشدًةا و َبي
ُِٕ ُٕا، وبْوّعّيا وفظّكًةا دفْوقذّ ا وَشزٕطا َعظكِٕا ّجّىةٌّا أخٕز

ًَعٔبش  ِّا ٕخاّسا وَشخًوفًةا دًقٕاَ َششْيّشا ّىو دٕها  هكًطوًةا دَؤْبيّ
ًّّزوّةٌّا  َعى َفشؤُوًفيْوةٌّا ) َكوذُو ًاٌةُورّٕيا طْورّيٕيا( واْيضْيذّيِٕا.. 

ِِٕا  ِٓبّ ِِٕا ٔشزّشٕيا اًلّىا َاسّعا..جٕل وَعظًكآيًوُى هلى  ّجّىةٌّا َسّباُصاًف
ُّّشا ًق ًّا َبش ِّيًةا دسّ ًّّيا دًقٔبوىُوْ ًاو دًَظيٕبشىُوْ..وًفيّشا َاًْي ٕا

َُؤْيخْوةٌّا..  ُّا و ُٕا بيْوٌةسّ وخظْيشْوةٌّا ٔبضّيّذا..وَطكبوْيًوُى أخٕز
ُٕا ْيٕوى ٔقطّشا وّوٕها دًفٕاش فشْيًكا  ِٓب أخٕز بٔعوةٌّا دشْوخًوًفا..ٕج

ِٕى ًٔ. 

ُّّيا  ُّّيا واْوًةٌّ ّجّىةٌّا ًاو َسّبا ًظْويٕبَشْ بَذعَبش هشْوخًوَفّ ًةودْيةٌّ
ُٕا... ِّّيا ًقفًوا دّطىذِٕا ٔةسَويه بٔاخّذٕدا ّجّىةٌّا أخٕز وفْيشٕوى َاًْي

ًَلًويًةا  ًّٔ )َكوذُو ًاٌةُورّٕيا طْورّيٕيا( َعى َاسَعيه ودًها  ؤدْبخِٕا 
ِّيِٕا َخيًوًِةا َدسقْوْبى ًاُْي ؤًفِخّي ٌَّ .. بٔعوةٌّا )ةٌّا َاًْي ًّٔ َع فشْيّشاْيٌة 

ِّيًةا دَخيًوا دقّشبّْا هلًويًةا َدسقْوْبى ًاُْي  دًها ُٕظإهى هب
ِّا وٕهآيٕوى َدهكْوْبًوّيا ؤًفِخّيةٌّا..  ِّٓبا خَمٌيّ بٔعوةٌّا دًها َايٌم ٕج

َُيه ًّٔ َخذسوّ .. بٔعوةٌّا اْيٌةْوةٌّا دَخذ خْوّشبّْا َدهكْوْبًوّيا َعٍ َخذ 
ُّا هَبّش ّيا دٔطذٕرا دًاّىا اْوًًةا دقّشبّْا وبٔعوذبّْبّْْوةٌّا ْيٓىوّو كى ٔعّذ

ًَفًوخًةا دٔخٌلٌةٌّا وخْوّبا وشبّْْبْوةٌّا  ِّاْيٌة  ُِّى ْيٓىّوا َاًْي وخْوًظّ
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ِِوّةٌّا ًشْيّخيِٕا ًاُْي  ًٔظَةكًو ٌِّْوةٌّا و ِّا دَىي ُٕا بفْوطًك َعٍ أخٕز
ِٕا ٕوى جبًٓيّعاْيْيذ َِيه ًاُْي ٔرعيّ ُٕا خمْوشٔب ٌّا...ٔاًها أخٕز َويه ًاّىا َع

وَخذ فْوسّطا مَلفًوخًةا دَخيًوا وَشوًطًِةا َايٌم ُْوقضُِا دخمْيوْوةٌّا 
ِّيًةا..  ُِٕا  وَطكْوْبًويْوةٌّا َاًْي ًَٔخب ًاُْي ْيٓىّوا اْوهؤّ ٌّا ّىو د دَع

ُٕا.. ٌّا وَاطُوٕرا ًطبِٕا َعٍ أخٕز ٔاًها ٔجذشِٕا ٔقشيِٕا  خَليْوةٌّا وشًو
ًّا ؤجذشِٕا دٕطيفُو  ًّا ّبَةس ّيو  9191صْيذهىُوْ َعٕوى ّيو

ًّٔ ٔفوّجا  ًّّيا ّىو دةٔهخٕوى صّوّدا  َقزْيٕبا..مَبٌةّخا دقّشبّْا ٕةْبًوّيا َقذ
ِّيًةا )ّىي َدوهًةا  داْيٌةْوَةْ ًّ ًَذخًنا بَيذ َدوهًةا عْوٌة ِِّيَةْ ّجو  ؤف

ٌِٕا دّخٕيآىوّو ٍةخُوٌة  ِٕاًهُى ٔاّطُى َعى َابْيِذوّةٌّا هَشّبا َعٌ دب
ًّٔ خظْيشْوةٌّا َعٍ ًَذبشُّْوةٌُّى  ِّيًةا(( وشْبُوق  ٌّ طشْيةٌّا وطُوى

هىُوْ فْوسّطا َدوًهةٌّا دًاويْوةٌّا ّجو قّشبّْا ٕةْبًوّيا اْيٌةٓىّوا
 دَشٌةَاطًةا دَدوهًةا َخذًةا.

 ٌَّ ِِٕا هَع ًَةخلً وّىو ًِذْي ٔبش ةًْيّىا دهًففًِا دٔدْبخِٕا دًاُْي قّزٕبا 
َُبّْجِٕا دًاُْي  ْيَويه فٌةْيخِٕا َىى ٔاديُوَ وطزْيٕخا ّجو كَويه فْورٕطا و

ِّيًةا ًّ ًّٔ بٔعوذبّْبِٕا )َدوهًةا عْوٌة ًّٔ (..ٔدْبخِٕا ٔببّعّيا َصدَقيه  شْبُوق 
ُّّشيِٕا  ٌِٕا اْيٌةْوةٌّا دًَطَلِظّيةٌّا أ ِِٕا خًمٌْي َصدقِٕا دَعٌ ردْيٕفا بٔش

ًّّيا  أَخزّٕيا ٔاًها ٕهيٌة فًوًطا...وًاف ّىَذٌن ّبَةس قّشبّْا ٕةْبًوّيا َقذ
َِخ  خٔشْبَوّ دَشٌةَاطًةا دَدوًهةٌّا ّجو فِْيةٌّا وًفَوٓجيَةيه َخذًةا ٔبذ ًق

ًِٔذْي  ٌٕا ّجو جًبَويه  َِّ َعٍ َدوًهةٌّا قزْي دّخٔشخ هٔذْبَخِيّ ؤرعيّ
ًَّ دٕها ّبٕعا قّشبّْا.. ٔاًها خَبشةٌّا فْيشَوّ ٔدْبخِٕا ّجّىا أٔخشًةا بَيذ كى 
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ّجو َدوًهةٌّا فْيشوىُوْ ًةْوسُؤا بَيذ َدوًهةٌّا فّيشًةا الْيٌةْوَةْ..
ٌٕا ّجو فِْيةٌّا.. ؤًةْبوىُوْ جًبَويه  ُٕا دًاويْوةٌّا قزْي ِٕا وًقُِو َفزَشْج

ٌّا َجوّيا الْيٌةْوَةْ وَطٌلظِٕا.. وَصدَقّ وًها ْيَؤفوىُوْ بٔاطٕلي
 ٌَّ ًٌِّةا ّجو فِْيةٌّا.. ٔاًها اْي ُّيًةا ًظْي وَششْيشْوةٌّا َةشعْيةٌّ
 ًّٔ ٌّا فشْيًطا  دإٔةيوىُوْ ِبّعّيةٌّا ّبَةس َشٌةَاطًةا دَدوًهةٌّا َايٌم َطى
ُّّيا  ًَوًفِْوةٌّا وٕخاسْوةٌّا..إٔةيٕوى فْو ُّّشّيا ّجو ًَذبشُّْوةٌّا و َصدَقّ أ

ْيٕوى طْوثّظا  9111ُْوّسا وطْوثّظا دٔجذشِٕا دَشوْيْطوّةٌّا بَفشصهًةا و
( ًّٔ ُّشِٕا بشْيٕزا 0666ّطّىّذا َكذ ًٕطاهىُوْ ٔدْبخِٕا جًبُوى صّوّدا  ( أ

( قْورٕيا بَيذ َدوهًةا وَخِيًووّةٌُّى.. َعى بشْيٕزا 84ًّٔ )وةًهخًةا دّصوّدا 
ُّّشيِٕا فشْيطِٕا  .بٔعوةٌّا دبّعيَةيه بَضدقِٕا أ

ِّا  ّىَذٌن فْيشوىُوْ ُِٕا وَعظْكوّةٌّا وطًوبًةا دَؤْبيّ ِّيِٕا اْوهؤّ َاًْي
 ًّٔ ِّا  ُّيِٕا وخشْيٌْوةٌّا دًاّىا كْويّ وّخَبوًةا دكَويه َششْيزوّةٌّا َةشعْيةٌّ
ًَشدْوٕةى.. ٔاًها فْيشٕوى  ِٕى و ًَفًوخًةا دٔهشّ  ًّٔ ٌُُّوطّيِٕا فشْيطِٕا  َصدقِٕى 

ِّّي ًَشدْوةٌّا وطّيّظا دْيًو بِْيّشا  ا بَيذ َشوْيطْوةٌّافظْيًكا َعٕوى 
ِِٕا ّجو بْودًقا دَعشبّْيْوةٌّا  ِّا دكْويّ ًَشدْوةٌّا ؤهشّ ًَفّششًةا د د

ّىَذٌن خٕيإهى خبّشْبًةُى خّذا ؤّيْبًةا خلُودّيًةا اَلٌةّسا وَاٌةسّيْوةٌّا..
ًّٔ عَبزّيةٌّا دَشوْيطْوةٌّا  ُِٕى  ٌَّ اْوهؤّ ًاف ّجو عِٕذَّةْ وؤهُوَةْ َع

ِّا  ه شْبْيوِٕا َىى فّشقًةا ّىو دًفٕاش ٓىّوا ًْوفوّخا جًبَويه بلَويؤهشّ
ُّشِٕا َطْبّشا بًطْبةٌّا   3661ّجو َبْجَذد ّبَةس  دَطٌلّظا اْيٌةٓىّواهىُوْ أ

ِّا ؤقطًوا  ًّٔ ٔقطٕزا وشْجُوشّيا دَشي ًّا دخُضاهىُوْ  ّبَةس ّىَذٌن..ٔاًها 
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ْيوًةا ّعشّيا َسّبا ّجّىةٌّا َعى ىيّْيْوةٌّا وباْيٌةْوةٌّا دَشوْيطْوةٌّا خم
ُّيًةا   ِّيْوةٌّا َاٌةسّ ُّا وفْيشًوُى َايَل ِّا دىّو أخُش ِّٓبا َعى خْوشبّ خَبذ ٕج
ُِٕا هؤُوب  وَاٌةّسا دًْوٌة عشْيْبًةا وفْيشوىُوْ فشْيٕظا ٔقطٕزا واْوهؤّ
َِذًةا ًها  ٌّّ وشْوهًطِْوةٌّا وط ًّٔ اْيٌةْوةٌّا دَفشًه ٔبش خشْيبّْا شْبُوق 

ًّٔ بْيِشوّةٌّا ًَة ٌّا َسّبا  ِٕإهى َطى ٌَّ ق ًّٔ َسّبا َاٌةرّوّةٌّا..وَع َخًٌةا 
ِّةٌّا عْيّزًقٕيا  ًّٔ ًذيِْ ًَشخّكًةا وطفْيكْوةٌّا دَسّبا   ًّٔ ًَشكًوا  دًاّىا 

ُٕا..)َبْجَذد خلُوّدُى ًّٔ ًشْيّخيِٕا  ّشٔلّ ٓىّوا ًّٔ َبؤّسا وَىى َبْجَذد وأخٕز
ِّيِٕا  ُّا جًبّوُى ّجو َشْبعْي ًٔويُو ًّٔ ٔفوّحا د ًّٔ ّدّسا عْبْيّشا صّوّدا 

ٌّا َاهًفيِٕا ... فْيشوىُوْ وًشْيخّّيا( ًها فْيش جًبّوُى ٔاديُوَ ٔاًها َخذك
ُّٕيا وكِْوشّييِٕا ًَزدْوةٌّ ًّٔ عِٕذَّةْ وشْوٌةًاَطِيّ  ٌّا َسّبا  وَهيٌة  دْبْيٕزا َطى

ًَشخّكًةا ْيًوُى خّذا ةّسعًةا ًة خًلا ّجو َفْجّشا َطٌّظًٌةا جًبَويه و
داْوًًةا ّىي دٔبخّيّيآىّوا َعظْكوّةٌّا دَدعَبش.. وأةٌّيةٌّا د)طْوًكّظا 

ٌّيًةا ُّا َكذ ْيٓىّوا ..3698ّدٔعش( جّو -دَدوهًةا ٔاطًو ٔقطّشا َسّبا أخُش
ِِّيٕةى ٔشزّشٕيا  ًّٔ ٔف ٌَّ ّىذ ّجّىا  ًِٔذْي وًةوًةْبْوةٌّا دَع ةٔهخٕوى كى 

ًَوَؤي و ًّٔ قْورٕيا َقزْيٕبا  3698/ًاب/0ّبَةس ّىَذٌن ّجو ّجو ٔقِطشُوْ د
ُّيِٕا ّجو فِْيةٌّا  ًّٔ ٔشطّخا دُْيُِوا..ًاف ّىَذٌن ةٔهخٕوى هٔزًَضيّ َةشعْيةٌّ
ُّيًةا  ًّٔ اْيٌةْوَةْ َعى َاسَعّ َةشعْيةٌّ ًّا دفْيش  دًفٔيش طفْيًكا 

ًّٔ ًَطَلِظّيةٌّ ٌّا َسّبا.. وشْبُوق  ا وًْوجَششًوُى ةّسعًةا بٔاطٕلي
ًّٔ َاٌةرّوّةٌّا  َِذًةا دَسّبا  ًّٔ َجوّيِٕا وَبزّٕيا وط ِّّيا  دكِْوشّيا ًذْي
ِّيِٕا ّجو َاسٕبيى  ِِّيةٌّا ٔبش َشي ًّٔ َبيٌةْوّيةٌّا ًْورٔخٕكا هٔف اَلهًفيِٕا 
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ِٓذُسش  ًٔ َِيه دٕعشىُوْ هَبْجَذد  ًٔ ٌّا  ٌِّيّْا وَكشكْون وَطى ؤدىُون وطٕوي
ًها شُوَفيه فْيشوىُوْ َعٌْيكِٕا وخٕظُشى َىى ششّيًةا دًاّىا ٔقطّشا ٔا

َِِيَةْ شْبُوق  ِِوّةٌّا  َعى ٔف ٌّا َسّبا وًْوجَششوىُوْ َيع ٌَّ بٔاطٕلي  ًَّٔع
ْ َصرٕبا ّجو ّىو دخُضاَهّ وًْوجَششوىُو كٕوى طوْوًّيا

ِِٕا  ٌّ ٌَّ وَدعٌةْيٕذى وَىى ّدّىا ًَشًطّخا..وفْيشوىُوْ شزّّيةٌّا ًظْي هَع
ًّٔ طْوّرٕطا ؤقطٕزا وفظّكًةا ّبا خمْيوًةا َبَس ًّا بشّّيآيٕوى  شقْوْبى 

ٌّا  ًّٔ ًاّىا ّعو دَشوْيطْوةٌّا وفظّكًةا دًقٕاَ دًها َخَضخ وخَلذ سًفًفا 
ُّّشيِٕا ًها خُضاَهّ ًاف ًها َخذ َعًٌوا ًاو  ُِٕا أ ًّّشا دَصدقِٕا وًقُِو ِّّيا و ًذْي

ًّٔ فْورٕطا داْيٌة.. ًها عٔبذهىُوْ َد َِذًةا..ًاف  ِِٕا ًاف ط وًهةٌّا ًٔشَةاًه
َِذًةا.. اًلّىا شْبُوق مًلا دخُضاهىُوْ  َكوذُو َخذ َيؤْيفْوةٌّا وط

ُِٕا فْيشٕوى خْوهًكا دَدعٌةْيذ  ًّٔ اْوهؤّ َاٌةُورّٕيا طْورّيٕيا واْيضْيذّيِٕا 
ُّّيا ًها ْيذْيّعا.. ًاُْي دْيٓىوّو ٔعوةٌّا  دًاُْي كِْوِشّيةٌّا ّجو َاٌةَسْ َةشعْيةٌّ

َِيه.. دًة ًٔ ًٌٔةّخا ٔكشّيا ًفٔيش طفْيًكا َاٌةّسا  وًةْبْوةٌّا وَبوًلا خَبذ 
ًَُِكّيا  ِّا وبًاّىا ٔبذ ّخٔظش َاٌةّسا َخذ ٔبشّيا ّعْبُوّدا ٔبش ًا ِّ وًَةق

ِّا َعظْكوّٕةى  ٌّا طعْي ًّّشا دَاسّعا وَةشعْيةٌّا.. ؤبذ ًفٔيش ًاّىا َع و
ُِٕى.. ّخضُوًقا ٌٕى وَةشعْيٕةى واْوهؤّ َاسّخا بَاٌةّسا  ؤخو

ِّا  ِّيْوةٌّا بَضْب دةهْيكْوةٌّا..بذْوطْوةٌّا ًاّسا ًاّىا ْيًوُى َخشةٌّا دًذْي
ُّٕيا ًاُْي دّبظٌْي جًب ًَزدْوةٌّ ِّيِٕا و َويه دَةكِوُوحّيا وطْوّوٕرا يْوهًف

ٌَّ وَىى َايًلا ٔبذ ّسخّشا  ِّيِٕا.. ْيًوُى كٌْيشْوةٌّا ٔاًها َىى اْي ٌِٕا ًذْي َعٌ
    ..جًبَوْ..
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مقّدمة:

يف ولوٍج إىل عميق الهويّة املارونيّة، ترتسم جذوٌر واضحة لبيئٍة رسيانيّة أنطاكيّة، عاش 

فيها القّديس مارون، من اعترُب مؤّسًسا للجامعة املارونيّة وأبًا للكنيسة التي حملت اسمه 

" السيّد.  ( أي السيّد الصغري يف مقابلة مع " وشفيًعا لها. مارون )

وهذا قد يكون اسُمه يف التكرّس لله، لقبه الذي طغى عىل اسٍم له يف العامل ال نعرفه!

ويقول تاريخ املوارنة إّن االضطهاد الذي لحق رهبان مار مارون ومقتل 350 منهم يف 

بداية القرن السادس للميالد، ألجل معتقدهم الخلقيدويّن، اضطرّهم، أي املوارنة، اللجوء 

إىل الجبل اللبنايّن الذي أقاموا يف وعورة مغائره، جاعلني منها مناسك صالة ووحدة مع 

الله، مل تخُل من تحلّق الجامعات البرشيّة حولها، مسرتشدين ومتتلمذين!

وهكذا نشأت ما ُسّميت بعدئٍذ بالكنيسة املارونيّة. وصار لها بطريرٌك أّول، يوحّنا مارون، 

ورهبان اختري منهم األساقفة، والشعب.

كان من الطبيعّي أن يكون التواصل بني الجامعة الرهبانيّة، إذا صّح التعبري، أو اإلكلريوس 

د اللغة، للتفاهم اإلنسايّن واالجتامعّي من جهة،  بشكٍل عاّم، وبني الشعب "العلاميّن"، موحَّ

تجمع  الرسيانيّة  اللغة  فكانت  أخرى.  جهٍة  من  والِخدم  الصلوات  يف  العبادة  ولتشارك 

الفئتني من الجامعة املارونيّة ومتيّزها أّمًة وهويًّة!

اللغة ال�يانّية اللغة ال�يانّية 
ّ ي
ّ المارو�ن ي ي التقليد الشع�ب

ّ�ن ي
ّ المارو�ن ي ي التقليد الشع�ب

�ن
عماد يونس فغالي

اللغة السريانيّة  في التقليد الشعبّي 
المارونّي
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ويف تقّدم األيّام وتطّور األحوال الشعبيّة والحياتيّة، راحت اللغة الرسيانيّة تتضاءل تدريجيًّا 

يف التداول التواصيّل بني الناس. وذلك بسبب انصهار الشعب املارويّن يف الجامعات األخرى 

املكّونة للمجتمع البرشّي الذي يعيش فيه. لكّن اللغَة الرسيانيّة دخلت يف الذاكرة الشعبيّة 

والحياة الدينيّة للناس، الذين تكرّسْت أصالتهم التي عاشوها يف بيئاتهم األساسيّة، قْل يف 

قراهم املارونيّة التي مل تكن بعُد انفتحت عىل الخارج "املختلف".

كّل هذا، جعلنا نتبنّي جليًّا وجوًدا أكيًدا للغة الرسيانيّة يف التقليد الشعبّي املارويّن!

التقليد الشعبّي املارويّن:

يف معرض الحديث عن التقليد الشعبّي املارويّن، تستوقفني كلمة "تقليد"، ألدخَل معكم 

يف تحديٍد وجودّي لكينونة الجامعة املارونيّة منذ األساس. 

عندما نقول "جامعة"، نقول حكاًم تفاعالً برشيًّا ألفراد يتبادلون أسًسا حياتيّة مشرتكة، 

شّكلت مع الوقت، مبادئَ وقياًم حّددت هويّتهم كمجموعة برشيّة متّحدة. من ناحية 

االجتامعّي  تفاعلها  يف  الجامعة  عليها  درجت  عادات  من  األسس  هذه  تنطلق  أخرى، 

وتعاطياتها الفرديّة والعائليّة والجامعيّة.  

يتّخذ التقليد يف العلوم االجتامعيّة طابًعا جوهريًّا يف استحداث القوانني التي تقوم عليها 

بيئة معيّنة، جغرافيّة كانت أم  الناس يف  حياة الجامعات. ألنّه، انطالقًا ماّم يدرج عليه 

اجتامعيّة، تكون العادة مبنيّة عىل ما يضمن لكّل طرف احرتامه وحقوقه!!

من هنا، ما يكرّسه التقليد يف مجتمعٍ ما، يصعب، إليديولوجيٍّة مختلفة عند راٍع أو مسؤول، 

مرور  مع  تتكّون  الشعبيّة  الذاكرة  ألّن  أذهانهم.  يف  تبديله  أو  الناس  ذاكرة  من  محوه 

السنوات والقرون. وتتأّسس عىل قيٍم يرىب عليها األفراد يف الوحدة الشعبيّة، ويدافعون 

عنها كمبدأ يطبع هذه الوحدة، عائلًة كانت أم قرية أم منطقة...!!!

تأثّر التقليد املارويّن بهويّة شعبيّة تأّسست وفق الظروف التي رافقت نشأة ما تسّمى يف 

ما بعد باألّمة املارونيّة. ومن يقْل موارنة، يقصْد جامعًة تكّونْت يف وعورة القفر وعاشت 

صالبة الصخور، التي ضّمت يف مغائرها شعبًا، أىب إالّ أن يحيا، ولو متعايًشا مع املخاطر 

واالضطهاد. هذه البنية القاسية التي حضنت شعب مارون، ال تزال صالبتها باقية يف نفس 

العتيق، ومل يلحْق مبدنيّة ال تعرتف برتاث  كّل مارويّن، مل يرتك أصالته املغطّاة بالعصب 

شعبّي وإميايّن. 

وتكرّس التقليد املارويّن لشعب هذه األّمة بتاريخ كنيّس عرب أزمنة صعبة مل ترحم استقامة 

س عىل صخرٍة بطرسيّة خلقيدونيّة راسخة. فبقيت  عقيدة وال تعلًّقا بإميان األجداد املؤسَّ

اللغة السريانيّة  في التقليد الشعبّي المارونّي
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الجامعة املارونيّة عاّمًة، متعلّقة مبا ورثته عرب األجيال، من مامرسة إلمياٍن حسبت نفسها 

دامئًا وفيًّة له.

انطالقًا ماّم سبق، إن تجّولَت بني موارنة اليوم، وجدتَهم أمينني، من دون أن يدروا، لتقليد 

آبائهم وكنيستهم، يدافعون عنه مبا أوتوا من معرفة، قد ال تتعّدى كونَها "عنرصيّة" أو 

"قوميّة" إذا صّح التعبري.

يف هذا اإلطار ومنه، ندخل يف مكانة اللغة الرسيانيّة داخل التقليد املارويّن عاّمًة، والشعبّي 

خصوًصا، عىل الصعيدين الحيايتّ والطقيّس.

 محيٌط رهبايّن:

نشأت الكنيسة الرهبانيّة يف القرن السابع للميالد، فتنظّمت. يف تلك الحقبة، ويف ما قبل 

أيًضا، كان تالميذ مار مارون وأتباعهم يف ما بعد، نّساكًا يعيشون يف القاليل والصوامع، حياَة 

الزهد والتقّشف. لكّنهم يف تنظيامتهم الرهبانيّة، تكتّلوا يف تجّمعاٍت ُعرفت يف ما بعد، 

باألديار الرهبانيّة.  

الصباح  الروحيّة من رهبانها، فيصلّون  بالخدمة  وتجمهر الشعُب حوَل األديار، ينعمون 

واملساء مع الرهبان، الذين يحتفلون بالرتب الطقسيّة يف الدير ويقّدمون للناس حاجاتهم 

الرعاويّة من قّداس وخدمة أرساريّة. وامتّدت الخدمة إىل الحاجات الزمنيّة للشعب، الذي 

شارك الرهبان يف العمل الزراعّي وتأمني حاجاته البيتيّة والعائليّة. فكان التواصل متكامالً 

بني اإلكلريوس والعلامنيّني، شّكلوا جامعًة اتّخذت طابَع الوحدة يف العيش والعبادة. طابٌع 

رهبايّن بامتياز، ألّن الشعب عاش يف محيط املناسك حياة الزهد والصالة إىل العمل اليدوّي 

الكّل: يف العمل والصالة. ويلتقون يف يومهم جامعًة  الكّل يتشارك حياَة  والزراعّي. كان 

واحدة يُفيدون من بعضهم، يف تكامٍل جعل منهم أّمًة واحدة!

يتخاطبون  أيًضا،  يوميّاتهم  يف  املتداَولة  لغتَهم  الطقسيّة،  الرهبان  لغُة  الرسيانيّة،  كانت 

فيها خالل تبادلهم اليومّي. فكان من الطبيعّي أن تحفظها العاّمة من الناس ويتداولوها 

يف تعاطياتهم مع الرهبان ويف ما بينهم. ولو يف بعض األحيان، ال يفقهون معانيها بشكٍل 

يواجهه  حني  الراهب  إىل  املؤمن  يتوّجه  كأن  يوميّاتهم  يف  اللغة  هذه  دخلت  صحيح. 

أو سيّد.  يا  بارك  أي 

(ܡܡܪܪܘܘܢܢܐܐ)  

"ܪܝܐܡ"  

ܠܠܗܗܐܐܐܠܐܠ ܫܫܘܘܒܒܚܚܐܐ  

ܪܪܝܝܡܡ ܒܒܪܪܟܟأو   

ܐܐܛܛܒܒ ܪܪܡܡܬܬܐܐ ܐܐܛܛܒܒ ܐܐܪܪܨܨܦܦ  

ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ"  

ܡܡܒܒܐܐܪܪܟܟ ܡܡܪܪܝܝܐܐ"  

̱"ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ  

"ܛܛܘܘܒܒܢܢܐܐ ܥܥܠܠܬܬܘܘܢܢ ܠܠܕܕܝܝܢܢܐܐ"  

"ܒܒܝܝܬܬܐܐ ܡܡܢܢ ܦܦܨܨܢܢ ܐܐܐܠܐܠ"  

أو لله(،  )املجد 

(ܡܡܪܪܘܘܢܢܐܐ)  

"ܪܝܐܡ"  

ܠܠܗܗܐܐܐܠܐܠ ܫܫܘܘܒܒܚܚܐܐ  

ܪܪܝܝܡܡ ܒܒܪܪܟܟأو   

ܐܐܛܛܒܒ ܪܪܡܡܬܬܐܐ ܐܐܛܛܒܒ ܐܐܪܪܨܨܦܦ  

ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ"  

ܡܡܒܒܐܐܪܪܟܟ ܡܡܪܪܝܝܐܐ"  

̱"ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ  

"ܛܛܘܘܒܒܢܢܐܐ ܥܥܠܠܬܬܘܘܢܢ ܠܠܕܕܝܝܢܢܐܐ"  

"ܒܒܝܝܬܬܐܐ ܡܡܢܢ ܦܦܨܨܢܢ ܐܐܐܠܐܠ"  

بالسالم:

)صباح الخري ومسا الخري(، إلخ...

(ܡܡܪܪܘܘܢܢܐܐ)  

"ܪܝܐܡ"  

ܠܠܗܗܐܐܐܠܐܠ ܫܫܘܘܒܒܚܚܐܐ  

ܪܪܝܝܡܡ ܒܒܪܪܟܟأو   

ܐܐܛܛܒܒ ܪܪܡܡܬܬܐܐ ܐܐܛܛܒܒ ܐܐܪܪܨܨܦܦ  

ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ"  

ܡܡܒܒܐܐܪܪܟܟ ܡܡܪܪܝܝܐܐ"  

̱"ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ  

"ܛܛܘܘܒܒܢܢܐܐ ܥܥܠܠܬܬܘܘܢܢ ܠܠܕܕܝܝܢܢܐܐ"  

"ܒܒܝܝܬܬܐܐ ܡܡܢܢ ܦܦܨܨܢܢ ܐܐܐܠܐܠ"  

مدرسة تحت السنديانة:

كلّنا يف لبنان سامٌع مبدرسة تحت السنديانة. كان هذا يف النصف األّول للقرن العرشين 

اللغة السريانيّة  في التقليد الشعبّي المارونّي
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كحدٍّ أقىص. لتعود يف التاريخ قرنًا أو أكرث. مدرسة "تحت السنديانة" خاّصة مارونيّة قامت 

عىل جمع أوالد القرية اللبنانيّة يف ساحة الكنيسة أيّام الصيف والربيع خصوًصا، حيث 

الطقس صحٌو ودفء. وكان خوري الضيعة، املتعلّم شبه الوحيد، يعلّم األوالد يف ظالل 

السنديانة العتيقة جانب الكنيسة، يعاونه أحيانًا معلٌّم من العاّمة، يتقن بعَض املعارف. 

كانت هذه "املدرسة" تلّقن مبادئ الكتابة والقراءة، وأسس الحساب األوليّة. وكان الخوري 

يعلّم الصبيان منهم اللغَة الرسيانيّة، ليعاونوه يف الخدم الطقسيّة. وكان الخوري يهتّم كثريًا 

ألن يحفظ األوالد األصول الرسيانيّة قراءًة وألحانًا، ليتمّكنوا من مرافقته عىل "الخورس" 

يف الصلوات والرتب املفروضة، وكانت كلّها يف اللغة الرسيانيّة. وكانت الكتب الطقسيّة 

وكانت  الرسيايّن.  بالحرف  العريّب  النّص  وهي  بالكرشونيّة،  أو  بالرسيانيّة،  إّما  مطبوعة، 

بعض صلوات الرتب يف الكرشوين، خصوًصا كتاب الرسائل. 

يف هذا الصدد، وجدُت يف مكتبة أيب يوًما، وأنا ابن السادسة عرشة من عمري، كتيّبًا صغريًا 

ا، يعلّم الحروف الرسيانيّة واملبادئ األوىل للقراءة الرسيانيّة. قال يل والدي إنّه  قدميًا جدًّ

درس فيه عىل الخوري بطرس كاهن الرعيّة آنذاك. فأخذتُه ودرسُت فيه عىل نفيس، حتَّى 

أتقنُت القراءَة دون أخطاء. ورحُت إىل الكنيسة أقرأ الرسالة يف الكتاب الكرشويّن الذي كان 

الكاهن يقرأ الرسالَة فيه عندما ال يجد علامنيًّا يقرأ الرسالة يف القّداس اليومّي. 

وهكذا، كانت أجيال، خصوًصا الذكور منها، تتعلّم اللغة الرسيانيّة بشكٍل عادّي وطبيعّي، 

وترّدد تعابري وصلوات تتقنها تالوًة وقراءًة. 

أجياٌل بقي منها من بقي، قلٌّة تحيك هذه السالفة عيًشا وذكريات. وكم يف أدبنا القصيّص 

اللغة الرسيانيّة  السنديانة"، وتعليم  العريّب املعارص، نصوٌص تحيك قّصة مدرسة "تحت 

فيها )نتاجات مارون عبّود وتوفيق يوسف عّواد وغريهام...(. 

الذاكرة الشعبيّة:

به يف  امللَحقة  والرتب  املارويّن  القّداس  يشاركون يف  املؤمنون  كان  ملّا  أخرى،  ناحيٍة  من 

سالف األيّام، من الجّنازات وصلوات وضع البخور، إىل صلوات "الحاش" يف أيّام الصوم 

يف  تعلق  والصلوات  التعبريات  هذه  كانت  الرسيانيّة،  يف  كلّها  وكانت  اآلالم،  وأسبوع 

بينهم،  من  خصوًصا  حفظوها.  كيف  يعجبون  رمّبا  وهم  بطبيعيّة،  ويرّددونها  ذاكرتهم 

الذين يرافقون الكاهن عىل "القرّاية". 

جديٌر الذكُر أنَّ الناس يف غالبيّتهم، يحفظون الكلامت الرسيانيّة، وهم ال يفقهون معانيها، 

اللغة السريانيّة  في التقليد الشعبّي المارونّي
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ما يجعلهم يرّددونها بطريقٍة خاطئة معظم األحيان، ألنّهم يحفظونها من جرّاء الرتداد 

والسمع. لكّنها عالقٌة يف أذهانهم. 

إالّ  مكانها،  العربيّة  اللغة  استعامل  كثريًا، ألجل  الرسيانيّة  استعامُل  اليوم، ضعَف  طبًعا 

أّن بعض النصوص الباقية يف اللغة الطقسيّة، باقيٌة يف الذاكرة، يرّددونها أقلّه يف الكنيسة 

واالحتفاالت. 

التعابري الرسيانيّة يف الحياة اليوميّة: 

يتأثّر الناس عموًما مبا يرّددونه يف يوميّاتهم. فيدخل، ال ذاكرتهم الدفينة وحسب، بحيث 

يعيدون يف باطنهم ما أُخذوا برتداده مراًرا، بل تصرُي قوالٌت اعتادوها، جزًءا من تعبرياتهم، 

يأخذون بها يف تعاطياتهم.

من ناحية أخرى، تتداخل حياة الناس اليوميّة مبعتقدهم اإلميايّن. فتصري املبادئ اإلميانيّة 

أساًسا لتداولهم اليومّي. لاِم يرتبط تطبيق اإلميان باملامرسة الحياتيّة واالجتامعيّة. فكيف 

إذا كان األمر متعلًّقا بالكالم املنطوق!

هاكم  االجتامعيّات.  يف  متداولة  عباراٍت  الطقسيّة  التعابري  تصري  اإلطار،  هذا  يف 

" اآلخر:  ويجيب   ،

(ܡܡܪܪܘܘܢܢܐܐ)  

"ܪܝܐܡ"  

ܠܠܗܗܐܐܐܠܐܠ ܫܫܘܘܒܒܚܚܐܐ  

ܪܪܝܝܡܡ ܒܒܪܪܟܟأو   

ܐܐܛܛܒܒ ܪܪܡܡܬܬܐܐ ܐܐܛܛܒܒ ܐܐܪܪܨܨܦܦ  

ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ"  

ܡܡܒܒܐܐܪܪܟܟ ܡܡܪܪܝܝܐܐ"  

̱"ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ  

"ܛܛܘܘܒܒܢܢܐܐ ܥܥܠܠܬܬܘܘܢܢ ܠܠܕܕܝܝܢܢܐܐ"  

"ܒܒܝܝܬܬܐܐ ܡܡܢܢ ܦܦܨܨܢܢ ܐܐܐܠܐܠ"  

فريدة:  بتحيٍّة  اآلخر  أحدهام  فيبادر  يلتقيان،  كاهنان 

متنٍّ  يف  كوهِنه"،  "ريش  رفيقه:  الواحد  فيدعو  يتامزحان،  وقد   ."

(ܡܡܪܪܘܘܢܢܐܐ)  

"ܪܝܐܡ"  

ܠܠܗܗܐܐܐܠܐܠ ܫܫܘܘܒܒܚܚܐܐ  

ܪܪܝܝܡܡ ܒܒܪܪܟܟأو   

ܐܐܛܛܒܒ ܪܪܡܡܬܬܐܐ ܐܐܛܛܒܒ ܐܐܪܪܨܨܦܦ  

ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ"  

ܡܡܒܒܐܐܪܪܟܟ ܡܡܪܪܝܝܐܐ"  

̱"ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ  

"ܛܛܘܘܒܒܢܢܐܐ ܥܥܠܠܬܬܘܘܢܢ ܠܠܕܕܝܝܢܢܐܐ"  

"ܒܒܝܝܬܬܐܐ ܡܡܢܢ ܦܦܨܨܢܢ ܐܐܐܠܐܠ"  

مبطّن أن يصري مطرانًا. 

ما  البيت  املثال: "خوري  فيُقال عىل سبيل  الشعبّي،  املثل  العبارات مسار  بعض  وتأخذ 

. وأيًضا: "ما يف تحت قاديشات وقاديشات"...

(ܡܡܪܪܘܘܢܢܐܐ)  

"ܪܝܐܡ"  

ܠܠܗܗܐܐܐܠܐܠ ܫܫܘܘܒܒܚܚܐܐ  

ܪܪܝܝܡܡ ܒܒܪܪܟܟأو   

ܐܐܛܛܒܒ ܪܪܡܡܬܬܐܐ ܐܐܛܛܒܒ ܐܐܪܪܨܨܦܦ  

ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ"  

ܡܡܒܒܐܐܪܪܟܟ ܡܡܪܪܝܝܐܐ"  

̱"ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ  

"ܛܛܘܘܒܒܢܢܐܐ ܥܥܠܠܬܬܘܘܢܢ ܠܠܕܕܝܝܢܢܐܐ"  

"ܒܒܝܝܬܬܐܐ ܡܡܢܢ ܦܦܨܨܢܢ ܐܐܐܠܐܠ"  

بيقولولو

" قائالً:  استيائه  عن  يعرّب  كاهًنا  أسمع  كنُت  أيًضا  السياق  هذا  ويف 

"، وهي مستقاة من رتبة وضع البخور... 

ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ  

ܡܡܒܒܐܐܪܪܟܟ ܡܡܪܪܝܝܐܐ  

̱ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ  

ܛܛܘܘܒܒܢܢܐܐ ܥܥܠܠܬܬܘܘܢܢ ܠܠܕܕܝܝܢܢܐܐ  

ܒܒܝܝܫܫܐܐ ܡܡܢܢ ܦܦܨܨܢܢ ܐܐܐܠܐܠ  

 

وإذا رحنا يف السياق عينه، يُحىك عن كاهٍن، بدايَة القرن العرشين، كان يصيّل مسبحته 

أخيه  زوجة  وكانت  وعائلته.  أخيه  مع  يقطن  حيث  املنزل  ساحة  يف  متنّقالً  بالرسيانيّة 

تغسل ابنها الطفل الذي كان يطلق بعض الصيحات، ما يزعج كاهننا. فكان هذا األخري ملّا 

"، مكّرًرا العبارة. فام كان 

ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ  

ܡܡܒܒܐܐܪܪܟܟ ܡܡܪܪܝܝܐܐ  

̱ܡܡܪܪܝܝ ܒܒܪܪܟܟ  

ܛܛܘܘܒܒܢܢܐܐ ܥܥܠܠܬܬܘܘܢܢ ܠܠܕܕܝܝܢܢܐܐ  

ܒܒܝܝܫܫܐܐ ܡܡܢܢ ܦܦܨܨܢܢ ܐܐܐܠܐܠ  

 

يقرتب منهام، يرفع صوته هاتًفا: "

من امرأة أخيه إالّ أن بادرتْه غاضبًة: ال فُصن وال فصفُصن... الصبي بّدو يرّصخ وأنا بّدي 

غّسلّو..." فصار هذا التعبري عىل لسان الذين يعرفون القّصة مرضَب مثل. 

تعلّقات كهنوتيّة باللغة الرسيانيّة:

يف تجديدات الطقوس املارونيّة، احتفاالٍت ونصوًصا، أعادت اللجنة البطريركيّة الليتورجيّة، 

اللغة السريانيّة  في التقليد الشعبّي المارونّي
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منوذجني،  القّداس،  كتاب  من  وطبعت  إجباريّة.  الرسيانيّة  اللغة  يف  نصوًصا  الرتب،  إىل 

واحد للمحتفل، فيه النصوص يف العربيّة، ومقابلها الرتجمة يف الرسيانيّة. وأخر للمؤمنني، 

غالبه يف العربيّة.

يعتمدون  وكهنة،  أساقفًة  محتفلني،  بعض  نجد  الرسيانيّة،  املارونيّة  األصالة  إىل  عوٍد  يف 

تالوة صلواٍت مخّصصة للمحتفل، باللغة الرسيانيّة. فرتى الكاهَن مثالً يتلو الصالَة نفسها 

دامئًا يف الرسيانيّة. عىل غرار التي تلزمه فيها الرتبة. ولبعض هذه الصلوات، إجاباٌت يتلوها 

الشعب، فيفعل يف الرسيانيّة أحيانًا، خصوًصا إذا كانت الجوقة أو شاّمس أو خادٌم علاميّن 

ملتزم. 

من ناحية أخرى، يحصل أن يجد كاهٌن من يتقن اللغَة الطقسيّة، فيحتفل بالقّداس كامالً 

يف اللغة الرسيانيّة. طبًعا يكون االحتفال شخصيًّا، غالبًا يف األديار. 

يف هذا اإلطار، جديٌر الذكر أّن الدعوة إىل هذه الندوة التي نحن يف صددها، تركت صًدى 

محبّبًا لدى كهنٍة ومهتّمني بالرتاث، ملا رأوا فيها عوًدا إىل األصالة والجذور. خصوًصا عند 

الكهنة مّمن تحّدثنا عنهم أعاله.

آفاق ورؤى:

يف خالل مؤمتر العالّمة جربائيل القرداحي الذي أقيم يف أذار املايض، تكلّم كاهٌن صديق 

حول رؤيته ملستقبل اللغة الرسيانيّة يف اإلطار املارويّن، قال: هي لغُة أبحاث وحسبها! 

أّما أن تكون لغة تداول وتبادل حّي، فال. طبًعا، مل يكن املؤمتر، كام الندوة اليوم، محصوًرا 

أُريَد  التي  اللغة  خالل  من  الرسيايّن  الرتاث  عىل  أضاء  املؤمتر  لكنَّ  املارونيّة،  بالجامعة 

أحياؤها حفاظًا عىل الرتاث يف الجامعات الرسيانيّة كافًّة. علّقُت يومها عىل هذا الرأي مبا 

ييل:  

"ملاذا قلَت لهم يا سيُّد إّن لغتهم ليست سوى لغِة أبحاث؟! ملاذا أعلنَت أمامهم أّن لغتَهم 

ميتة، ال ميكن إحياؤها؟!

أََما انتبهَت أنّهم يتكلّمونها؟ أََما أخذَت بعني االعتبار، مشاعرَهم وهويّتهم؟ إّن قناعًة، ولو 

ا وظروفًا، هي غرُي طَيِّبَة! علميّة، ال تخدم إنسانيًّة، ال تراعي حسًّ

هو انتامؤهم، تعرّب عنه لغتُهم. هو وصاُل بعضهم ببعض، يتناقلونه يف لغٍة هي لهم منذ 

األجداد!

رفًقا بهم يا سيُّد، ومبا تعني لهم اللغة التي دعوتها بتجرّد: لغَة أبحاث!!"

اللغة السريانيّة  في التقليد الشعبّي المارونّي
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يف الواقع، إذا رحنا يف تطلّعاتنا نحو عودٍة إىل اللغة الرسيانيّة، انكشفت أمامنا تتخطّى 

كونها لغَة أبحاث. نعم، ملاذا ال ننظر إىل إعادة إحيائها تعلاًّم ومعرفًة يف سياٍق رعاوّي 

بسيط، وخطٍط تعتمدها رعايانا يف حقوٍل أخرى. 

- تنظيم حلقات تعليم اللغة الرسيانيّة يف الرعيّة ملن يرغب مثالً. 

- إدخال الرسيانيّة يف برنامج التنشئة للمنظاّمت الرعاويّة، الشبابيّة خصوًصا.

- التزام الجوقات تعلّم اللغة الرسيانيّة واعتامد ترانيم فيها تقرأها يف الحرف الرسيايّن. 

- تقديم هذه الرتانيم عىل أوراق مطبوعة للجامعة املصلّية بطريقة بني السطور، تسّهل 

معرفة معنى النّص الرسيايّن. 

الرتجمة  وتقديم  بالرسيانيّة،  االحتفاالت  أو يف  الجامعيّة،  الصلوات  بعض  تالوة  - ميكن 

بني السطور أيًضا، ما يسّهل فهَمها وتعلّمها عىل املصلنّي )كاألبانا مثالً، واملسبحة. السالم 

لجميعكم... وغريها(. 

خامتة:

األحبّة،
وتبقى اللغة الرسيانيّة هي اللغة الطقسيّة املارونيّة حتَّى يومنا، ولو اعتُمدت العربيّة يف 
اللغات الحيّة األخرى يف املناطق  االحتفاالت، ليتمّكن الشعب من الفهم واملشاركة، أو 

التي تتكلّمها.
حياتهم  يف  الرسيانيّة  اللغة  تكلّم  إىل  املوارنة  يعود  أن  مبكان،  الصعوبة  من  صحيح، 
االجتامعيّة والعائليّة واملهنيّة خصوًصا. لكن ال ضيَم إذا مل تكن لغتُهم "األّم" غريبًة عنهم 

يف الكامل.

قد تلتصق الرسيانيّة يف املفهوم العلمّي والشعبّي عىل السواء، بالطقوس والصلوات، أي 

باالنتامء الدينّي فقط. وكمٌّ من الناس ال يهتّمون للمعرفة الدينيّة، فقط يهّمهم االلتزام 

االحتفاالت  حضورَهم  لكّن  للرسيانيّة.  اهتامًما  يعريون  ال  قد  هؤالء،  وحسبهم.  اإلميايّن 

اللحن  مخزونهم،  يف  فيعلق  األقّل،  عىل  سامًعا  الرسيايّن،  اإلطار  يف  يُدخلُهم  الطقسيّة 

الرسيايّن وبعض العبارات. فإذا قّدمنا لهم املعنى بطريقٍة ما، ازداد معّدلهم املعريّف عفويًّا.
بالتقليد  أعاله،  املقاربة  يف  قّدمنا  ما  عىل  عضويًّا،  مرتبطة  الرسيانيّة  اللغة  الختام،  ويف 
الشعبّي، سواسيًة مع التقليد الكنيّس املارويّن. هذا التقليد مستمّر يف الجامعة املارونيّة، 
طاملا حفاٌظ عىل الجذور، وعىل الرتاث، كام تسعى الكنيسة املارونيّة يف تجّدداتها عىل مر 
العصور، ما ميّكنها من التجّذر يف األصالة املارونيّة، فرادًة تتمتّع بها بني سائر الجامعات 

الكنسيّة واملكّونات االجتامعيّة عاّمًة.

اللغة السريانيّة  في التقليد الشعبّي المارونّي
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الـُّرسيانـيّـة األلفاظ 
العربيـّة اللغة  كتب  يف 

) الَجواليقي   منصور  ألَيب  املعـرَّب   (
منطاً 

اللغوية  الدراسات  أخصب  ِمن  القدمية  باللغات  الخاصة  الدراسات  د  تـُعُّ        

اإلنسانية  تاريخ  ملعرفة  كبرياً  باباً  يفتح  وإتقانها  اللغات  تلك  فالتعّرف عىل  بعاّمة، 

الّساميّة. للغات  إالّ  يكون  أن  ميكن  ال  الفضل  وهذا   ،

)جمع وتوثيق(
الدّكتور

يوخنـّا مرزا خامس

موتمر اللغة ال�يانية / جامعة القاهرة / موتمر اللغة ال�يانية / جامعة القاهرة / 20192019
ي الموتمر

ي الموتمرقدم هذا البحث �ن
قدم هذا البحث �ن

بحث
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والتالقح  والجغرافيا،  التاريخ  يف  اللغات  تلك  بني  املوجودة  العميقة  وللوشائج      

الّساميّة،  وأعني  األلسن  هذِه  أهل  عىل  لِزاماً  كان  بينهام  ما  يف  والثقايف  الفكري 

الذي  ـعوب  الشُّ تلك  وحدة  يؤكد  كله  وهذا  بينها،  األكرب  املشرتك  العامل  إيجاد 

الّسلمي. التعايش  إىل  أخرياً  يؤول 

والتي  يانية  الرسُّ األلفاظ  يف  أبحث  أن  أثرُت  العاّمة  املنطلقات  هذِه  وِمن      

كافة  العصور  يف  العربية  اللغة  يف  ومستعملة  )رُسيانية(،  أنّها  العربيّة  علامء  أقّر 

وغريها(. العبايس  األموي/  اإلسالمي/  )الجاهيل/ 

يف  يانية  الرسُّ األلفاظ  أنَّ  تبيـّن  واملعجامت  اللغة  كتب  يف  التـّنقري  وبعد      

ثانيًة  آثرُت  لذا  بحث،  يف  وتحقيقها  درجها  عيّل  وَصُعَب  جداً،  كثرية  العربية 

أفضل  أجد  مل  فإنني  أهّمها،  بل  التعريب  بشأن  املهتمة  الكتب  أحد  أختاَر  أن 

ومادة  ترتيباً  هـ(   540 )ت  الجواليقي  منصور  أيب  لإلمام  )املعّرب(  كتاب  من 

وتحقيقاً، فجردته فرأيُت أنّه يحوي عىل )24( كلمة رُسيانية، بدأُت أوالً بتحقيقها 

بيّنت  املوضوع  حول  دراسة  وضعُت  ثـُمَّ  املعجم،  حروف  عىل  منسوقة  وتوثيقها 

استعملوها  التي  واملصطلحات  العربيّة،  علامء  عند  املعّرب  تحديد  معايري  فيها 

والشعر  يانية،  الرسُّ باأللفاظ  أهتموا  الذين  العربيّة  علامء  وأشهر  التعريب،  يف 

الدراسة. موضوعات  ِمن  ذلك  وغري  يانية  الرسُّ واأللفاظ  العريب 

اللغة  كتب  يف  يانية  الرسُّ )األلفاظ  عىل  البحث  اسم  استوى  هذا  وعىل      

منطاً(. الجواليقي  منصور  أليب  املعرَّب  العربيّة، 

الدين  شهاب  لألمري  الغليل(  شفاء   ( منها  عّدة  مصادر  ِمن  استفدُت  وقد      

940 هـ(،  باشا )ت  زاد  التـّعريب( لكامل  1069 هـ( و )يف  الخفاجي        )ت 

املصّنف(  )الغريب  و  هـ(،   180 )ت  لسيبويه  والكتاب  التـّعريب،  يف  وهام 

هـ(،   276 )ت  ينوري  الدِّ قتيبة  ألبن  الكتاب(  )أدب  و   هـ(   224 )ت  عبيد  أليب 

البحث. هذا  نهاية  يف  ثبتناه  مام  كثري  وغريها 

    وأقول بآخرة أنَّ هذا البحث هو اللبنة األوىل، يسعى الباحث ِمن ورائِِه جمَع 

وموثق. مدروٍس  واحٍد  كتاب  يف  يانية  الرسُّ األلفاظ  كُّل 

املستعـان والله 

خامس مرزا  يوخنا  د. 

بحث
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املعّرب معرفـة   

هذِه  أنَّ  العربية  علامء  فـَِقَه  كيف  هو:  الدراسة  هذِه  يف  املهتم  السؤال      

هذِه  أّن  خالله  ِمن  وعرفوا  وضعوه  الذي  املعيار  هو  ما  عربيّة،  ليست  األلفاظ 

أو  روميّة  كانت  إْن  فّصلوا  ذلك  بعد  ثـُمَّ  عربيّة،  غري  أو  عربيّة  هي  اللفظة 

وعرفوا  األقوام،  بهذه  اتصلوا  أنهم  أّوالً  نفرتض  فارسية؟  أو  رسيانية  أو  نبطيّة 

العرب  أّن  البلدان األخرى، ثمَّ وجدوا  لغتهم. لذا أي لفظٍة وردت ماّم سمعوه يف 

رحلة  فإنَّ  هذا  .وعىل  بعربيّة  ليست  أنها  عليها  حكموا  األلفاظ  تلك  استعملت 

بل مثة  العربيّة،  الجزيرة  إىل  واحدة كام هو معروف  رحلة  تكن  مل  العربيّة  علامء 

األوىل  فالرحلة  وغريها.  ومان  الرُّ وبالد  والّرها  فارس  بالد  إىل  كانت  أخرى  رحلة 

والرِّحلة  الُخلص،  العرب  أفواه  ِمن  العربيّة  ألخذ  العربيّة  الجزيرة  إىل  كانت 

فارس  مثل  املفتوحة  البالد  إىل  كانت  العربيّة  علامء  يذكرها  مل  التي  األخرى 

نجد  لذا  العربيّة،  مع  مقابلتها  أو  مقارنتها  ثم  لغتهم،  لتعلـّم  والّرها  وروميّة 

األصليني،  أصحابها  إىل  نسبتها  يف  يتحّرجوا  ومل  لديهم،  اللغوية  الدراسات  تكامل 

بها. يُشاد  علمية  أمانة  وهذِه 

العربيّة(،  الجزيرة  )خارج  بالعربيّة  الناطقة  غري  البلدان  إىل  سافروا  أن  وبعد      

)رصفية(  مورفولوجيّة  شكلية  قواعد  فوضعوا  املادة،  من  أيدهم  بني  ما  يف  نظروا 

القواعد: تلك  ومن  عربيّة.  غري  األلفاظ  أنَّ  عىل  تدللُّ 

 .)1( معّربة  كانت  اجتمعت  فإذا  واحدٍة،  كلمة  يف  والقاف  الجيم  تجتمُع  1-ال 

مثل  معّربة  كانت  اجتمعتا  وإذا  عربيّة،  كلمة  يف  والجيم  الّصاد  تجتمع  2-ال 

  .  )2( )الجّص(  كلمة 

لذا حكموا   )3( نرجس  مثل  راء.  بعدها  نون  فيه  اسم  العربيّة  يف  ليس  3-وكذلك 

معّربة. بأنـّها  عليها 

1- يُنظر: املعرّب ص 59.

2- يُنظر: املعرّب ص 59.

3- يُنظر: املعرّب ص 59.
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4- وأيضاً قالوا: إنـّه ال يوجد يف كالم العرب زاي بعد دال )4( .

5- ومل تأِت كلمة عربيّة متألفة ِمن )باء وسني وتاء(، وإْن جاءت كانت معّربة )5( .

ِمن  األصيل  العريّب  العربيّة ملعرفة  التي وضعها علامء  فيّة  الرصَّ القواعد      وهذه هي 

املعرّب الّدخيل.

    وقد أجمل كامل باشا زاده )ت 940 هـ( أقسام الكلمة املعّربة املستعملة يف كالم 

العرب، فقال: "... الكلمة ال تخلو ِمن أن تكون مغرية بنوع ترصّف ِمن تبديل حرٍف، وتغيري 

حركة أو ال تكون مغرية أصالً، وعىل كّل ِمن التقديرين ال تخلو ِمن أن تكون ملحقة بأبنية 

الكلمة  فأقسام  باشا،  )6(. وبعد هذا فّصل كامل  بها"  تكون ملحقة  أو ال  العرب،  كالم 

املعّربة املستعملة يف العربيّة عنده وعند غريه أربعة أقسام، وهي:

أبنية  ِمن  ببناء  أيضاً  تلحق  ومل  لفظها،  عىل  وبقيت  األعجميّة،  الكلمة  تتغرّي  مل  ما   -1

العربيّة، مثل كلمة )خرسان( )7( .

2- ما مل تتغرّي الكلمة األعجميّة، ولكنها ألحقت ببناء عريّب ِمن األبنية القياسيّة مثل: خرّم 

عىل وزن فَّعل )8( .

3- ما تغرّيت الكلمة األعجمية إىل لفٍظ عريب، ولكن مل تـُلحق ببناء عريب.                        مثل 

كلمة ) آجر( )9( .

4- ما تغرّيت الكلمة األعجمية إىل لفٍظ عريبٍّ، وألحقت ببناء عريبٍّ.                        مثل 

كلمة )درهم( )10( . 

هذه أشهر القواعد التي وضعها علامء العربيّة ملعرفة املعرّب ِمن األصيل.

4- يُنظر: املعرّب ص 59.

5 - يُنظر: املعرّب ص 60.

6 - يُنظر: يف التعريب ص 23.

 7- يُنظر: يف التعريب ص 23. 

8 - يُنظر: يف التعريب ص 23.

9 - يُنظر: يف التعريب ص 24.

10 - يُنظر: يف التعريب ص 22.
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املعرَّب ومصطلحاته

    جاء يف لسان العرب: " اإلعراب والتـّعريب معناهام واحد، وهو اإلبانة، يُقال: أعرَب 

عنه لسانه وعرََّب أي: أبان وأفصَح" )11( . والتعريب: " التـّبيني واإليضاح" ) 12( .

    واصطالحاً هو: " نقل اللفظ من العجميّة إىل العربيّة" )13( . وأّول َمن وضّحه وعرّفه 

هو سيبويه ، قال: " هذا باب ما أعرب ِمن األعجميّة ما ليس من حروفهم البتـّة، فرمبا 

ألحقوه ببناء كالمهم، ورمّبا مل يلحقوه" )14( .

    وقد استعمل علامء العربيّة مصطلحات عديدة لتدّلَّ عىل األعجمي غري العريب وتلك 

املصطلحات هي: 

مصطلح )التـّعريب(: قال األمري شهاب الّدين الخفاجي )ت 1069 هـ(: " َواعلم   -1

أنَّ التـّعريب نقَل اللفظ ِمن العجميّة إىل العربيّة" )15( . 

مصطلح )املعرّب(: حمل كتاب أيب منصور الجواليقي ) ت540 هـ(، الذي نحن   -2

بصدده اسم ) املعرّب(. وقال يف كتابه هذا: " يُقال )داموق(.... هو فاريسٌّ معرّب..." )16( 

.

الغليل  )شفاء  الخفاجي:  كتاب  اسم  املصطلح حمل  خيل(: وهذا  )الدَّ مصطلح   -3

فيام يف كالم العرب ِمن الّدخيل(. وهو كتاب يف رصد األلفاظ املعّربة يف اللغة العربيّة. 

ِمن  خيل  الدَّ ليُعرف  وأخبارها  أشعارها  يف   )17( العرب  وذكرته   ...." الجواليقي:  وقال 

الرّصيح" )18( .

العروس  تاج      .  102/1 املحيط  القاموس  ويُنظر:  )عرب(،   588/1 العرب  لسان   -11

.208/3

12- لسان العرب 1/ 591 )عرب(.

13- شفاء الغليل ص 33.

14- الكتاب 303/4.

15- شفاء الغليل ص 33.

16- املعرّب ص 197.

17- أي الكالم األعجمي.

18- املعرّب ص 51
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مصطلح ) األعجمي(: وهو أقدم املصطلحات وقد رأينا أّن سيبويه استعمله يف   -4

نّص سابق أوردناه قبل قليل. وقال الجواليقي: " أسامء األنبياء صلوات الله عليهم كلها 

أعجميّة.... " )19( .

    هذه هي أشهر املصطلحات التي استعملها علامء العربيّة تخّص الكالم غري العريب.

يانية املعجامت العربيّة واللغة الرسُّ

يانية املستعملة يف اللغة      تكاد املعجامت العربيّة تتفق عىل اإلشارة إىل األلفاظ الرسُّ

العربية. ومنُذ أّول معجم عريب ظهر عند العرب وهو معجم )العني( للخليل بن أحمد 

للّزبيدي  العروس(  )تاج  هو  كبري  عريب  معجم  آخر  وحتى  ت175هـ(،   ( الفراهيدي 

)ت1205هـ( .

ليست  لغتهم  إىل  دخلت  التي  يانية  الرسُّ األلفاظ  مبعرفة  العرب  اهتامم  أّن  ويبدو      

جديدة، وهذا إْن دلَّ عىل يشٍء فإمّنا يدلُّ عىل دراستهم للغتهم دراسة عميقة، واليشِء 

الثاين يُعدُّ هذا ِمن بواكري الدراسات املقارنة بني اللغات.

    وِمن األلفاظ التي حرصها الفراهيدي يف معجم العني كلمة )ِقنطار(: " والِقنطاُر: يُقال: 

ّدّي  أربعون أُقية ِمن ذهٍب أو فضـٍّة، ويُقال: مثانون ألف درهم عن ابن عباس. وعن السُّ

يانيّة مثل ٍملِء جلد ثور ذهباً أو فضـّة" )20( .   رطل ِمن ذهٍب أو فضـٍّة، ويُقال: هو بالرسُّ

العريب  االستعامل  بني  مقارنة  يعقُد  كان  بل  الحدِّ  هذا  عند  الفراهيدي  يتوقف  ومل      

ياين. قال يف لفظة )َمتي(: " َوَمتـَّى اسم ولد يونس عليه السالم – بوزن  واالستعامل الرسُّ

يانية َمتـّي" )21( .    فَْعىل- .... وهي بلغة الرسُّ

    ويبدو أنَّ علامء العربيّة أرادوا حرص األلفاظ املعربة يف معجامتهم، ونسبوا الكلامت 

يانية. إىل أممها ومنها األلفاظ الرسُّ

     ومثة معجامت أخرى – كام بيـّنا – درست األلفاظ املعّربة الدخيلة يف العربيّة، والسيّام 

يانية، لعل أشهرها: يف الرسُّ

19- املعرّب ص 61. ويُنظر : الكتاب 303/4.

.256/5 -20

21- العني 112/8.
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تهذيب اللغة لألزهري )ت370 هـ(.  -1

لسان العرب البن منظر )ت711 هـ(.  -2

القاموس املحيط للفريوز ابادي )ت817 هـ(.  -3

تاج العروس للزَّبيدي )ت1205 هـ(.     -4

يانية أشهر العلامء الذين اهتموا باأللفاظ الرسُّ

يانية وحرصها، وبيّنوا داللتها ومعانيها.      أكرثُ علامء العربيّة تحّدثوا عن األلفاظ الرسُّ

وكام قلنا مل نجد عاملاً من علامء العربيّة يف اللغة، إال وتحّدث عن األلفاظ الرّسيانية وغري 

الرّسيانية مثل: النبطية والفارسية و الّرومانية والحبشيّة، وغريها وِمن تلكم العلامء:

الخليل بن أحمد الفراهيدي. وقد مىض الحديث عنه مفصالً وعن كتابه.  -1

له  )216هـ(،  سنة  املتوفـّى  قـُريب  بن  امللك  عبد  سعيد،  أبو  وهو  األصمعي،   -2

قوله:  قال األصمعي:   " منها:  آرائه،  من  العربيّة كثرياً  أورد علامء  باملعرّب. وقد  اهتامم 

يُقال  الذي  املكياُل  وهو  الِفلُج  ذلك  وأصل  قال   . عليهم  الجزيّة  قساَم  يعني   – فـَلجا 

فالٌج   له  فقيل  ُمعرِّب  فالغا،  يانية:  بالرسُّ له  يُقال  رُسياين،  وأصله  قال:  الفالج،  له 

يانية  ام: املوت والربسام بالرسُّ وِفلٌج...." )22( . وهذا نصٌّ آخر: " قال األصمعي: السَّ

ابن املوت" )23( . 

والغريب  الحديث،  غريب  والسيام  كتبه  عبيد  أبو  مأل  )ت224هـ(:  عبيد  أبو   -3

يانية بخاصة منها: " قال أبو  املصّنف باأللفاظ املعربة يف العربيّة بعاّمة، واأللفاظ الرسُّ

فُعرِّبت" )24(  أو رسيانية  نبطيّة  كأنـّها  بعربيّة  ليست  ازدهر كلمة  ُعبيد: وأظنُّ قوله: 

بانيـُّون، قال أبو ُعبيد: أحسُب الكلمة ليست بعربيّة إمنّا هي  وقال أبو ُعبيد أيضاً: " والرَّ

عربانية أو رُسيانية...." )25(.  

22- الغريب املصنـّف 600/2. ونَِسب إىل أيب عبيدة. يُنظر: املعرّب ص 297.

23- غريب الحديث )ابن قتيبة( 357/1.

24- غريب الحديث )أبو عبيد( 157/1.

25- املعرّب ص 209.
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يانية وقد جاء يف  ابن قـٌتيبة )ت276هـ(: أورَد ابن قـُتيبة يف كتبه األلفاظ الرسُّ  -4

يانية" )26( . ( البحر بالرسُّ يانية، و )اليمُّ كتابه )أدب الكاتب(: " و)الطّور( الجبل ، بالرسُّ

األلفاظ  ِمن  كبرياً  عدداً  اللغة(  )جمهرة  كتابه  يحوي  )ت321هـ(:  ُدريد  ابن   -5

الذي  )املعرّب(  كتابه  ُدريد يف  ابن  عىل  كبرياً  اعتامداً  الجواليقي  اعتمد  يانية، وقد  الرسُّ

يانية )التـّاموُر(...." )27( .  نحن بصدده. فمن ذلك: " قال ابن ُدريد: وِماّم أُِخَذ ِمن الرسُّ

الَكفـْر(. وليست بعربيّة وأحسبها رسيانية   ( القرية  يَُسّمون  الّشام  " وأهل  أيضاً:  وقال 

معّربة" )28( .

دليل عىل  أشهرهم، وهو  الذين ذكرناهم  لكن  باملعرّب  اهتموا      ومثة علامء آخرون 

يانية. اهتاممهم باأللفاظ الرسُّ

 

األلفاظ األعجميّة يف الشـّعر العريب

    اهتّم علامء العربيّة بالّشعر، فرشحوا غريبه، وفرّسوا معانيه، وحّددوا األماكن الواردة 

فيه. وِمن اهتاممهم ذلك تتبعهم لأللفاظ األعجميّة الواردة يف الّشعر يف مختلف عصوره 

والسياّم الجاهيل، وهذِه أمثلة عىل اهتامم علامء العربيّة بالتـّعريب يف الشعر:

األعىش الكبري: قال أبو منصور الجواليقي: " األرَنَدُج و الرَيَنـَْدج أصله بالفارسيّة   -1

)رنده( وهو جلد أسود وأنشد األعىش:

بَل تحته             أرَنـَْدَج أسكاٍف يُالُط ِعظْـلِام عليه َديَابُوُذ ترََسْ

. )29( " ......

به دمشق. وقيل  يُراُد  ِجلـََّق:   " الجواليقي:  أبو منصور  وقال  ثابت:  بن  حسان   -2

موضع بقـُرِْب دمشق.... وهو أعجميٌّ معرّب. وقد جاء يف الشعر الفصيح.

26- أدب الكاتب ص 496.

27- الجمهرة 501/3.

28- الجمهرة 401/2.

29- املعرّب ص 64.
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ان:  قال َحسَّ

للِه َدرُّ َعَصابٍة ناَدْمتـُهم        يوماً ِبجلـََّق يف الزَّمان األوِل

. )30( " ......

يانية )فالغاء(،  النابغة الجعّدي: وقال أبو منصور الجواليقي أيضاً: " الفالُج. أصله بالرسُّ  -3

: ويُقال له أيضا )ِفلـٌْج(. قال النابغة الجعِديُّ

ألِقَي فيها ِفلـْجاِن ِمن ِمْسِك دا             ِريَن وِفلـٌْج ٍمْن فـُلـْفـُِل رَضِِم

. )31( " .....

أبو منصور الجواليقي وكتابه املعرّب

    هو أبو منصور موهوب بن أحمد بن الخرض الجواليقي اللغوي، عامل يف اللغة والنحو، من 

أشهر شيوخه الخطيب التربيزي )ت505 هـ(، ومن تالميذه أبو الربكات األنباري )ت577 هـ( . 

ومن مؤلفاتِه:

رشح أدب الكتاب.  -1

املعرّب.  -2

التكملة يف ما يلحن فيه العاّمة.  -3

تويف سنة 540 هـ )32( .

كتاب املعرّب: ساّمه الجواليقّي بـ )املعرّب ِمن الكالم األعجمي عىل حروف املعجم(. وقد صدر 

الكتاب بتحقيق األستاذ أحمد محمد شاكر - رحمه الله – عن وزارة الثقافة / مركز التـُّراث، 

وطبعته دار الكتب املرصيّة بالقاهرة سنة 1389 هـ - 1969 م يف )503( صفحة ِمن القطع 

الكبري.

يحوي الكتاب عىل كلامت عّدة ويف مختلف اللغات:

يانية. الرسُّ  -1

30- املعرّب ص 149.

31- املعرّب ص 297- 298.

32- يُنظر ترجمته: نزهة األلباء ص 293. إنباه الّرواة 335/3. البلغة ص 270. بغية الوعاة 308/2.
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2-  العربيّة.
3-  النبطيّة.

4-  الفارسية.
5-  الرُّوميّة.

6-  الحبشيّة.
وغريها.

مصادر كتاب املعرّب:
1-  الجمهرة البن ُدريد )ت 32 هـ( وهو أهم مصادر الجواليقي، وال تكاد مادًة ِمن مواد 

الكتاب تخلو منه.
2-  املجاز أليب عبيدة ) ت 210 هـ(.

ينوري )ت 276 هـ(، أدب الكاتب/ غريب الحديث/املعارف ..... 3-  كتب ابن قـُتيبة الدِّ
4-  كتاب أيب ُعبيد )ت 224 هـ(، الغريب املصَنف وغريب الحديث.

5- واعتمد كُتباً مفقودة لعلَّ أشهرها وأهمها كتاب )غريب الحديث( لألصمعي)ت 216 
هـ(.

يانية املعرّب للجواليق واأللفاظ الرسُّ
يانية، ولكن أغلبها منقول ِمن      حوى الكتاب هذا عىل )24( كلمة نسبها إىل اللغة الرسُّ

يانية إليها جاء يف شكلني: ابن ُدريد صاحب الجمهرة. وطريقته يف نسبة الكلامت الرسُّ
يانية التي قطع الجواليقي يف نسبتها إليها. مثال:  1- النسبة القطعيّة: وهي الكلامت الرسُّ

يانية.... " )33( . " الربنساء.... وحقيقة اللفظ بالرسُّ
يانية مثل كلمة )الربْخ(: " .... 2- النسبة الظنيّة: وهي الكلامت التي شكَّ يف نسبتها إىل الرسُّ

هو لغة ميانية، وأحسُب أصلها عربانيًّا أو رُسيانيًّا.... " )34( 
وجديٌر بالذكر يف هذا املقام أنَّ أشهر الكتب املؤلفة يف التعريب هي:

املعرّب – أليب منصور الجواليقي.  -1
يف التعريب- ألحمد بن سليامن. كامل باشا زاده )ت 940 هـ(.  -2

شفاء الغليل فيام يف كالم العرب ِمن الّدخيل.  -3
وأخرياً نذكر ما قاله تلميذ الجواليقي، أبو الربكات األنبارّي )ت 577 هـ( يف كتاب أستاذه 

)املعرّب(: » ومل يُعمل يف جنسه أكرب منه » )35( . 
والحمـُد لله

33- املعرّب ص 93.

34- املعرّب ص 129.

35- نزهة األلباء ص 293.
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�يانـّيـة ُـّ �يانـّيـةاأللفاظ ال ُـّ األلفاظ ال
ي كتاب

ي كتاب�ن
�ن

ي  ت 540540 ـه ( ـه (
ي منصور الَجوالي�ق ب أل�ب ي  ت ) المعـرَّ
ي منصور الَجوالي�ق ب أل�ب ) المعـرَّ

) 1 ( الَبَنْساِء
    الرَبَنَْساُء : الَخلـُْق يُقال يف املثِل )36(: ما أدري أيُّ الرَبَنْساِء هو؟ وأيُّ الرَبَنْساِء هو. أيُّ 

يانية )بْرنَاَشا( فعّربته  الّناس هو؟ وأصلُُه بالّنبطية : اين اإلنسان. وحقيقة اللفظ بالرسُّ

العرب )37( .

[ املعرب ص 93]

 ) 2 ( الَبْخِ
البَـْرُخ: الكثري الرَّخيص.

قال أبو بكر)38(: هو لغة ميانية ، وأحسُب أصلها عربانياً أو رُسيانـّياً. وهو من الربكة 

والنـّامِء.

[ التخريج/ املعرب ص 129. الجمهرة 232/1 – 233. ]

) 3 ( التـّاُموُر
    قال أبن ُدريد )39(: وِماّم أُِخَذ ِمن السـُّريانية: التـّاُموُر. وُرمّبا جعلوه ِصبغاً أحمَر. 

ورمبا جعلوه موضَع السـِّر. ورمّبا دُم القلب )تاُمورا( . ورمبا ُسّمي موضع األسِد       "  

تامَوَرا" و "تاُمورًَة(. و " التـّاُمَورُة " َصْوَمَعة الرّاهِب.

ويُقال " تاموٌر" بال هاء. وقال )40(:

36- يُنظر املثل: األمثال لألصمعي ص 306 . األمثال أليب عبيد ص 387.

37- والقول منسوب البن قـُتيبة يف غريب الحديث 357/1.

38- هو أبو بكر محمد بن الحسن بن ُدريد . له : الجمهرة يف اللغة ، واالشتقاق ، واملالحن . تويف 

اللغة                    أمئة  تاريخ  يف  البُلغة   .191 ص  األدباء  طبقات  يف  األلباء  نزهة  ترجمته:  يُنظر  هـ.   323 سنة 

ص 216.

39- مضت ترجمته يف اللفظة رقم )2(.

بحث



34 - 3343

ولهم ِمن تامورة يتنزَُّل.

وقال اآلخر، يف أّن " التـّاموَر" الّدُم، قال )41(:

نُبّئُت أّن بني سحيم أدخلوا            أبياتهم تاموَر نفِس املنذِر

أي قتلوه.

[ التخريج: املعرب ص 133-134. الجمهرة 501/3.]

) 4 ( التـُّْرَعـة ُ
يانيّة. و " التـّرّاع " البّواب. ومنه الحديُث " إنَّ منربي عىل      " التـُّْرَعـة " : الباُب بالرسُّ

تـُْرعِة ِمن تـَُرِع الجنـِّة" . )42(  

[ التخريج/ املعرب ص 140.]

) 5 ( َحـيـَّا
    قال ابن ُدريد: " َحيـَّا " مقصوٌر : اسم بالرسيانية . قال األعىش )43(: 

جاُر أبِن َحيـَّا ملن نالته ذّمـتُُه                أوىف وأكرُم ِمن جاِر أبِن َعامِر

[ التخريج/ املعرب ص 165 .الجمهرة 502/3.]

َراِقُن ) 6 ( الدُّ
ياينٌّ أو  َراِقَن ". وهو معرٌب، رُسْ    قال ابن ُدريد: وعرب الشـّام يُسمون الخوخ " الدُّ

. روميٌّ

[ التخريج/ املعرب ص 191 .الجمهرة 503/3.]

40- الشاهد لربيعة بن مقروم الضبّي، ورواية الديوان ص 267 )ضمن: شعراء إسالميون(:

لصبا لِبَْهَجتها وُحْسن حديثها         ولهم من نَاقوِسِه يَنزُّل

   وال شاهد فيه ورواه الجاحظ يف الحيوان 347/1: "... تاُمورِه...". ورواية البغدادي يف خزانة األدب 

438/8: "... من ناموسه..." ، وبكرس حرف الّروّي )بتنزُِّل(.

41- الشـّاهد ألَوس بن حجر. ديوانه ص 47.

42- أخرجه الّنسايئ يف فضل مسجد النبي صىل الله عليه وسلم: " ما بني بيتي ومنربي روضة ٌ ِمن 

رياض الجنـّة". برقم 695. ورواه الزّجاجي يف األمايل ص 135: " إنَّ ِمنربي هذا عىل تـُرعٍة ِمن نـَُزِع 

الجنـّة".

43- ديوانه ص 179.
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نـُْح ) 7 ( الدِّ

نـُْح( : عيٌد من أعياد النـَّصارى. وليست عربية محضة، وهي معربُة وقد تكلـّمت به  ) الدِّ

العرُب )44(.

[ التخريج: املعرب : ص 192 .الجمهرة 126/2.]

يـُّوُث ) 8 ( الدَّ

يُّوث " فكلمة أحِسـبها عربانية أو رُسيانيـَّة )46( .     قال أبو بكر )45( : فأّما " الدَّ

[ التخريج: املعرب : ص 203 .الجمهرة 3/ 318. الزاهر 153/2 ] 

بـَّاينُّ ) 9 ( الرَّ

بـَّانيـُّون" قال أبو عبيٍد )47( : أحِسُب الكلمة ليست بعربية، وإمنا هي عربانيـّة أو      و " الرَّ

رُسيانيـّة )48( . وذلك : زعم أبا عبيدة )49( أن العرَب ال تَْعرَف " الّربانـِّيني" )50(.

    قال أبو عبيٍد )51( : وإمنا عرفها الفقهاُء وأهل العلم . قال: وسمعُت رجالً عاملاً بالُكتُِب 

يقول : " الّربانيـُّون" العلامء بالحالل والحرام واألمر والنهي.

[ التخريج: املعرب : ص 209 .لسان العرب )ربب(. ] 

44- وجاء يف الهامش )8( من ص )192( من املعرب: وقال ابو الريّحان البريوين يف اآلثار الباقية )293-292( 

يف أثناء الكالم عىل أعياد النصارى امللكائية يف الشهور الرسيانية، فذكر يف شهر كانون اآلخر: " يف السادس 

)دنحا( وهو عيد الدنح نفسه...".

45- هو ابن دريد الذي ترجمنا له آنفاً.

46- ينظر: تاج العروس 142/5 – 143.

47- هو ابو عبيد القاسم بن سالم األزدي ، أخذ عن الكسايئ. له : غريب الحديث، الغريب املصنف. تويف 

سنة 224 هـ . ينظر ترجمته : نزهة األلباء ص 109. البُلغة ص 186.

48- ينظر رأيه : تاج العروس 283/2. ومن غري نسبة يف : شفاء الغليل ص 186.

49- هو ابو عبيدة معمر بن املثنى التيمي . له مجاز القرآن . تويف سنة )210 هـ( . ينظر ترجمته: نزهة 

األلباء ص 84. البلغة ص 261.

50- ينظر رأيه : مجاز القرآن 97/1.

51- ينظر رأيه : تاج العروس 283/2.
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ابن ُدريد: السـَِّمْوَءُل : بالسـُّريانية هو " َشمويُل " . قال أبو بكر : السـَِّمْوَءل بن عادياء 

بن ِحيـّا من األزِْد )52(، أوالُده ِبتَيْاَمَء إىل اليوم.

[ التخريج: املعرب : ص 236 .االشتقاق ص 259 .] 

َهـُر ) 11 ( السَّ

اهوُر " وقال قوٌم : بل دارُة      قال ابُن ُدريد: " السـََّهُر " الَقَمر ، بالرُسيانية وهو " السَّ

لِت )53( ، ومل يُْسَمْع إال يف شعره، وكان مستعمالً  الَقمر. وقد ذكره أميّة ابن أيب الصِّ

للرسيانية كثرياً ، النـّه كان قد قرأ الكتب . أراَد ابن ُدريد قولُه: )54( 

قََمٌر وَساُهـر يَُسلُّ ويُْغَمُد

[التخريج: املعرب : ص 240 .الجمهرة 339/2 .االشتقاق ص 41 .] 

) 12 ( الشـَّْهـُر

ْهُر " فقال بعُض أهل اللغة : أصله بالرسيانية " َسْهر " فَُعرَِّب. وقال  ا " الشَّ     قال: فأمَّ

ثعلٌب )55( : ُسّمي " شهراً " لُشْهرَتِِه وبيانه )56( . 

[التخريج: املعرب : ص 255 . ] 

) 13 ( الصـِّْيـُر

ْحَناُء » أحسبه رُسيانياً معرباً، ألنَّ أهل  ى » الصِّ رُي » الذي يَُسمَّ قال أبو بكر: و » الصِّ

يانية، كام استعمل  ام يتكلـّمون به. قال وقد دخل يف عربية أهل الشام كثرٌي من الرسُّ الشَّ

عرُب العراق أشياء من الفارسية )57( . 

[التخريج: املعرب : ص 264 .الجمهرة 361/2 .] 

52-  هو شاعر جاهيل مشهور ، صدر ديوانه غري مرّة ، لعل أشهرها : صنعة نِفطويه، بتحقيق: الشيخ محمد 

حسن آل ياسني.

53- شاعر جاهيل ، أدرك اإلسالم وهو من ثقيف. ينظر ترجمته: الشعر والشعراء 459/1.

54- عجز بيت، وصدره: النقض فيه غري أن خبَيئه          قمٌر وساهور يُسلُّ ويُغَمُد. ديوانه ص 184.

55- هو أبو العباس أحمد بن يحيى املعروف بثعلب، له: املجالَس، وقواعد الشعر، والفصيح . تويف سنة 

)291هـ( . ينظر ترجمته: نزهة األلباء ص 174. البلغة ص 34.

56- ينظر : مجالس ثعلب: 177/1 ، 309.

57- ينظر : شفاء الغليل ص 198، تاج العروس 195/12.

بحث



34 - 3346

) 14 ( الطـُّْوُر
يانية )59( .    قال ابن قـُتيبة )58( : " الطـُّوُر " : الجبُل بالرسُّ

[التخريج: املعرب : ص 269 .الجمهرة 376/2 .] 

) 15 ( الطـَّْيَجُن
    و" الطـَّيَْجُن " وهو املِقـْىل، بالفارسية وقد تكلمت به العرب )60( .                         

[وجاء يف الجمهرة:]  الطـّيجُن: الطابق، لغة شامية: وأحِسبها رُسيانية أو ُرومية.

[التخريج: املعرب : ص 229 .الجمهرة 357/3 .] 

) 16 ( َعـاديـَا
َمْوَءُل )61( : . وهو بالرسيانية . قال  السَّ     و " َعاديَا " : مُيَدُّ ويُْقرَصُ

بَنـَى يِلَ َعاِديَا ِحْصناً َحِصيْنا      وماًء كُلاَم شئُت اْستـَقـَيُْت

[ املعرب : ص 279 . ] 

) 17 ( الِفرَدوس
    قال [ الزَّجاج]  )62( : و " والفردوُس " أيضا بالرسيانية )63( ، كذا لفظُه " ِفرَْدْوٌس " 

قال : ومل نجده يف أشعار العرب إال يف شعر َحّساٍن. وحقيقته : أنـّه البُستاُن الذي يَجمُع 

كل ما يكون يف البساتني، .... وبيُت َحّساٍن)64( : 

ٍد      جناٌن من الفردوِس فيها يُخـَّلُد وأنَّ ثواَب الله كـُلَّ ُمَوحِّ

[التخريج: املعرب : ص 289 .شفاء الغليل ص 229 .] 

58- هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورّي. عامل يف العربية، له : أدب الكاتب ، عيون األخبار ، املعارف. 

تويف سنة )276 هـ( . ينظر ترجمته: نزهة األلباء ص 159.

59- ينظر رأي ابن قتيبة: أدب الكاتب ص 496.

60- قال الخفاجيُّ )ت 1.69 هـ( : "طاِجٌن " وطـَيَْجُن مبعنى ِمْقيل، فاريس معرب تكلموا به قدمياً.

61- يف ديوانه ص 79، برواية : ...... وعيناً كلـاّم ........

62- هو ابو إسحاق ابراهيم بن الرّسّي، عامل بالنحو، له: إعراب القرآن . تويف سنة )311 هـ( .ينظر ترجمته: 

نزهة األلباء ص 183. البلغة ص 6-5.

63- قال الزّجاج يف معاين القرآن وإعرابه 7/4-8: » والفردوس أصله رومٌي وهو البستان«.

64- ديوانه ص 306.
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) 18 ( الِفـطيُس

    و" الِفطيُس " : املطرقُة العظيمة. ليست بعربية مِحضٍة ، إما روميـّة وإما رُسيانية 

.)65(

[التخريج: املعرب : ص 293 .الجمهرة 26/3 .] 

) 19 ( الفـَلْـُج

    أبو عبيدة )66( : " فـَلـَْجُت " القوم أفْلُِجُهْم وفـَلـَْجُت الِجْزيَة عىل القوم: إذا 

يانية " فالغاء".  فرْضتـَها عليهم. وهو مأخوذ من القـَِفيز. " الفالج" )67(. وأصله بالرسُّ

[التخريج: املعرب : ص 297 .] 

) 20 ( الكـَْفـُر

بة  ون القرية " الكـَفـَْر ". وليست بعربيٍة ، وأحسبها رُسيانية معرَّ     وأهل الّشام يَُسمُّ

.)68(

[التخريج: املعرب : ص 334 .الجمهرة 401/2 .] 

) 21 ( الُهَسـُع

    ..وقد َسّمت العرُب " ُهَسًعا " )69( و " َهيُْسوًعا " . وهذه لغة قدمية ال يُعرُف 

اشتقاقها ، أحسبها عربانية أو رسيانية )70( .

[التخريج: املعرب : ص 397 .الجمهرة 35/3 .] 

65- ينظر: تاج العروس 174/16 )فطس(.

66- والصحيح هو ) أبو ُعبيد( . ينظر : الغريب املصنف 600/2. إذ جاء فيه : "...فلجُت القوَم أفلُجهم، 

وفـَلْجُت الِجزية عىل القوم: إذا فرضتها عليهم، وهو مأخوذ من القفيز الذي يُقال له الفالج، وأصله 

بالرسيانية فالغا....". وينظر تاج العروس 89/6.

67- مل يذكر أبن ُدريد أنها معّربة. ينظر جمهرة اللغة 107/2.

68- ينظر: شفاء الغليل ص 255. معجم ما استعجم 21/5. املِغرَّب يف ترتيب املعرَّب ص 449.

69- جاء يف لسان العرب 372/8 )هسع(: » ُهَسُع  و َهيسوٌع اسامن: ال يُعرف اشتقاقهام » .

70- وضبطها ابن الكلبي )ت 204( : ) الَهُسُع( بفتح الهاء وضم السني. وقال: » وهؤالء بنو الَهُسع 

. نسب  يُعلم به بقية يعرفون«  الَحلـَْملـَم، بطٌن عظيم ال  الَهَميْسع:  الَهِسع بن  الَهَميْسع، وولد  بن 

تاج  ينظر:   . )ُهَسُع(  العروس  وتاج  املحيط  القاموس  550. وضبطها صاحب  الكبري ص  معّدواليمن 

العروس 213/22.

بحث
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) 22 ( الَهَميَْسـُع

يانية )71( .     " الَهَميَْسـُع" بُن ِحْمرَيَ فقد قال قوٌم إنه بالرسُّ

[التخريج: املعرب : ص 398 .الجمهرة 372/3 .] 

) 23 ( اليـَمُّ

يانية.     ابن قتيبة )72( : اليَمُّ : البحر بالرسُّ

[التخريج: املعرب : ص 403 .الجمهرة 123/3 .] 

) 24 ( يـَا َهيـَاُه

     قال األصمعيُّ )73( : " يا َهيَاُه " مفتوح الهاء، و " يَْهيَاُه " . قال أبو حاتم )74( :              

فقلُت : كيف تقول لألثنني والجمع واملؤنّث؟ فلم يدر.

يانية " يا َهيـَّا رَشَا َهيـَّا " )75( .     قال أبو حاتم: أظنُّ أصلـُُه بالرسُّ

[التخريج: املعرب : ص 406 . ] 

71- ابن ُدريد هو اول من ذكر أنها رُسيانية. وينظر يف )الَهَميَْسع( : نسب معد واليمن الكبري ص 

534. جمهرة أنساب العرب ص 432. تاج العروس 213/22.

72- ينظر رأيه: أدب الكاتب ص 496.

73- هو أبو سعيد عبد امللك بن قـُريب األصمعي. عامل يف الرواية والشعر . له : األصمعيات. تويف سنة 

216 هـ. ينظر ترجمته: نزهة األلباء ص 90. البلغة 129. وينظر رأيه: لسان العرب 564/13 )يهيَه(.

74- هو أبو حاتم سهل بن محمد الّسجستاين عامل باللغة والشعر. له : رشح أبنية كتاب سيبويه. تويف 

سنة 255 هـ. ينظر ترجمته: نزهة األلباء ص 145. البلغة ص 93.

75- معنى هذه الكلمة: من دعاء اإلبل. وجاء لسان العرب: " ...ناس من بني أسد يقولون يا هياه 

أقبـِْل ، ويا هياُه أقـْبـِال، ويا هياُه أقبلوا ويا هياُه أقبيل..." . 564/13- 565. )يهيه(.

بحث
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الخامتـة

يانية      بعد هذِه الّدراسة تعرّفنا عن كثٍب، وبشكل ُمبّسط عىل عدد ِمن األلفاظ الرسُّ

املستعملة يف اللغة العربية، وتُعدُّ هذِه الكلامت إضاقة إىل ذخرية اللغة العربيّة ، 

فإنَّ كُّل لفظة تدخل إىل لغة ما فإنَّها ستضيف إىل املعنى األصيل معاين عّدة، وهذا 

ما حدث يف األلفاظ املختارة ِمن كتاب )املعرّب( لإلمام أيب منصور الجواليقي.

اللغتني األختني، فكثري  الكبري بني  التقارب  أيضاً عىل مدى  األلفاظ تدلُّ      وهذِه 

ِمن األصوات والحروف واملعاين هي هي ، ال يجد الباحث عناًء كبرياً يف تحديدها 

ودراستها، ورسم حدودها.

    وأقوى اقرتاض لغوّي هو الذي وقع بني اللغات الّسامية، فإنَّ هذا االقرتاض مباٌح 

ِمن جهة، وواضح ِمن جهة أخرى ألنها جميعاً ِمن أمٍّ واحدٍة.

    واللغات الّسامية األخرى، أخذت أيضاً واقرتضت ِمن العربيّة، والسيام يف اللهجات 

العامية يف شاميل العراق وسوريا.

    وأخرياً فانَّ هذِه اللغات ال ميكن أن تنقرض أو تتّحجر، ألنها لغات مقدسة، قدمية 

ال ميكن االستغناء عنها بأّي شكٍل ِمن األشكال.

الباحـثالباحـث

بحث
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املصادر واملراجـع
أدب الكاتب - البن قـُتيية الّدينوري )ت276 هـ( - تحقيق: محمد دايل - ط/2-   -1

مؤسسة الرّسالة- بريوت/ لبنان 1417هـ - 1996م.

مؤسسة   - هارون  الّسالم  عبد  تحقيق:   - 321هـ(  )ت  ُدريد  البن   - االشتقاق   -2

الخانجي 1378هـ - 1958م.

)ت 340هـ(  الزّجاجي  إسحاق  بن  الرحمن  عبد  القاسم  - أليب  الزَّجاّجي  أمايل   -3

-تحقيق: عبد الّسالم هارون – ط/1- املؤسسة العربية الحديثة للطبع والنرش والتوزيع – 

القاهرة 1382هـ .

األمثال )كتاب( – لألصمعي )ت216هـ( – تحقيق: محمد جبار املعيبد – ط/1   -4

– دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد 2000م.

إنباه الرُّواة عىل أنباه النُّحاة – للوزير القفطي )ت624هـ( – تحقيق: محمد أبو   -5

الفضل إبراهيم- ط/1 – دار الكتب املرصيّة القاهرة 1950م – 1973م.

يوطّي )ت911هـ(  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنُّحاة – لجالل الّدين السُّ  -6

الحلبي ورشكاه –  البايب  إبراهيم – ط/1 – مطبعة عيىس  الفضل  أبو  – تحقيق: محمد 

القاهرة 1348هـ - 1946م.

البُلغة يف تاريخ أمئّمة اللغة- ملجد الّدين الفريوز ابادي )ت817هـ( – تحقيق:   -7

القومي-  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  منشورات   – دمشق  جامعة  مطبعة   – املرصي  محمد 

دمشق 1392هـ- 1972م.

تاج العروس من جواهر القاموس )ت1205هـ(- نرش: عبد املنعم خليل وكريم   -8

سيد محمد – ط/7- دار الكتب العلميّة- بريوت/ لبنان 1428هـ - 2007م.

الّسالم  العرب- البن حزم األندليس )ت456هـ( – تحقيق: عبد  جمهرة أنساب   -9

هارون- دار املعارف مبرص.

جمهرة اللغة – البن ُدريد )ت321هـ( – دار صادر – بريوت.  -10

الحيوان- أليب عمرو الجاحظ )ت255هـ(- تحقيق: عبد الّسالم هارون – ط/1-   -11

مصطفى البايب الحلبي ورشكاه مبرص 1356هـ - 1938م.

)ت1093هـ(-  البغدادي  القادر  لعبد  العرب-  لسان  لباب  ولّب  األدب  خزانة   -12

تحقيق:   عبد الّسالم هارون- ط/1- مطبعة املدين – مكتبة الخانجي – القاهرة 1402هـ 

- 1981م -1406هـ- 1986م.

بحث
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ديوان أوس بن حجر- تحيق: د.محمد يوسف نجم – ط/3- دار صادر – بريوت   -13

1399هـ- 1979م.

ديوان حسان بن ثابت األنصاري – تحقيق: د. وليد عرفات- دار صادر بريوت   -14

1974م.

15-  ديوان ربيعة بن مقروم الّضبي- )ضمن: شعراء إسالميون( - تحقيق: د. نوري 

حمودي القييّس – ط/2 – عامل الكتب- بريوت 1405هـ - 1984م.

ديوان الّسموأل- )ضمن ديواين ُعروة بن الورد والّسموأل( – دار صادر بريوت.  -16

الزّاهر- أليب بكر محمد بن القاسم األنبارّي )ت328هـ( – تحقيق: د. حاتم صالح   -17

الّضامن- دار الرّشيد للنرش-الجمهورية العراقية 1399هـ - 1979م.

الّشعر والّشعراء- البن قتيبة الّدينوري )ت276هـ( – تحقيق: أحمد محمد شاكر   -18

– دار املعارف مبرص 1966م.

الخفاجي  الّدين  لشهاب  الدخيل-  ِمن  العرب  كالم  يف  فيام  الغليل  شفاء   -19

لبنان   / العلمية بريوت  الكتب  دار  د. محمد كّشاش – ط/1-  )ت1069هـ( – تحقيق: 

1418هـ - 1998م.

بالّنسايئ  الّشهري  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أليب   – الّنسايئ  سنن  صحيح   -20

)ت303هـ(- تعليق: محمد نارص الدين – ط/2 – مكتبة املعارف للنرش والتوزيع- الّرياض 

– 1429هـ - 2008م.

العني- للخليل بن أحمد الفراهيدي )ت175هـ( – تحقيق: د. إبراهيم الّسمرايئ،   -21

و د. مهدي املخزومي- ط/1- وزارة الثقافة واإلعالم- الجمهورية العراقية 1980م- 1988م.

غريب الحديث- أليب ُعبيد القاسم بن سالم الهروي )ت224هـ(- تحقيق: محمد   -22

عظيم الّدين- ط/1- مطبعة مجلس دائرة املعارف العثامنية- حيدر آباد الّدكن 1384هـ- 

1964م.

غريب الحديث – أليب محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الّدينوري )ت276هـ(   -23

– ط/1- دار الكتاب العريّب- بريوت / لبنان 148هـ- 1988م.

الغريب املصّنف- أليب ُعبيد القاسم بن سالم الهروي )ت224هـ( – تحقيق: د.   -24

صفوان عدنان داوودّي- ط/1- دار الفيحاء للطباعة والنرش والتوزيع – دمشق / سوريا 

1426هـ -2005م.

بحث
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فصل املقال يف رشح كتاب األمثال- للوزير أيب عبيد البكري )ت487هـ( – تحقيق:   -25

د.إحسان عباس و د. عبد املجيد عابدين – دار األمانة/ مؤسسة الرسالة بريوت / لبنان 

1391هـ- 1971م.

يف التـّعريب – ألحمد بن سلامن كامل باشا زاده )ت940هـ(- تحقيق: د. أحمد   -26

 – واالثارية  الحضارية  البحوث  مركز  اآلداب/  كلية   / املوصل  جامعة   – العمر  خطاب 

1403هـ - 1983م.

القاموس املحيط – ملجد الّدين الفريوز ابادي )817هـ(- عامل الكتب- بريوت.  -27

الكتاب- أليب برش عمرو بن عثامن بن قنرب )سيبويه( )ت180هـ( – تحقيق: عبد   -28

السالم هارون – ط/3- مطبعة املدين- مرص 1408هـ - 1988م.

لسان العرب – البن منظور )ت711هـ( – دار صادر للطباعة والنرش / دار بريوت   -29

للطباعة والنرش – بريوت 1374هـ - 1955م.

مجاز القرآن – أليب عبيدة معمر بن مثنى )ت210هـ( – تحقيق: د. فؤاد سزكني-   -30

مكتبة الخانجي مبرص.

مجالس ثعلب – أليب العباس أحمد بن يحيى ثعلب )ت291هـ(- تحقيق: عبد   -31

السالم هارون – ط/2 – دار املعارف مبرص 1960م.

معاين القرآن وإعرابه – أليب إسحاق الزّجاج )ت311هـ( – تحقيق: د. عبد الجليل   -32

شلبي – ط/1- عامل الكتب بريوت / لبنان 1408هـ - 1988م.

معجم ما استعجم – للوزير أيب عبيد البكري )487هـ(- تحقيق: د. جامل طلبة   -33

– ط/1 – دار الكتب العلمية – بريوت / لبنان 1418هـ  1998م.

الجواليقي  منصور  –أليب  املعجم  حروف  عىل  األعجمي  الكالم  ِمن  املعرّب   -34

)ت540هـ( – تحقيق: أحمد محمد شاكر – ط/2 – مطبعة دار الكتب – القاهرة 1389هـ 

- 1969م.

نزهة األلباء يف طبقات األدباء – أليب الربكات األنباري )ت577هـ( – تحقيق: د.   -35

ابراهيم الّسامرايئ – مكتبة األندلس – بغداد.

نسب معّد واليمن الكبري- البن الكلبي )ت204هـ( – تحقيق: د. ناجي حسن –   -36

ط/1- عامل الكتب- بريوت 1431هـ - 2010م.
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تنضوي تجربة امللفونو  الدكتور بشري الطوريل مع 

اللغة الرسيانية عىل حادثة مر بها  وابرز فيها رغبته  بتعلم اللغة  ،بعد مشاركته بقداس 

كان فيه الشامس الوحيد الذي يقوم بخدمة الكاهن الذي اوعز له بان يردد كلمة امني  

لعدم املامه باللغة الرسيانية ، ومحدودية معرفته بهذه الكلمة دون املامه  بصلوات 

القداس  فكانت تلك الحادثة مبثابة املنعطف  او النافذة التي اطل بها الطوريل نحو عامل 

اللغة ليبدا مشواره فيها  متضلعا بكل قواعدها  وقوانينها ..

وعن تلك الحادثة يعرب الطوريل عن اسفه قائال )ا لحقيقة تأملت كثرياً نتيجة تلك الحادثة 

وآليُت عىل نفيس أْن أتعلَم اللغة الرسيانية عىل أصولها العلمية البحتة ، ووفقني الرب يف 

التعرف عىل الشامس املرحوم حنا مرقس املركهي ، الذي أعطاين الدروس األولية أالساسية 

، وهي ستة دروس فقط ، كمفتاح للغة الرسيانية ، وبعد الدروس الستة ، قال يل بالحرف 

الواحد أنت تستطيع أْن تعتمد عىل نفسك ، وأهداين دير الرهبان الكلدان يف الدورة كتاب 

) األصول الجلية يف نحو اللغة اآلرامية ( ملثلث الرحمة أوجني منَّا ، حيث إستفدُت منه 

كثرياً (..

يف كتابه  الذي اصدره عام 2013 بعنوان ) عقد الجامن يف ادب الرسيان( تناول الطوريل  

الكثري من  املواضيع املتعلقة باالدب الرسياين ، متناوال من خاللها محطات لعلامء رسيان 

حاوره/ سامر الياس سعيد

الدكتور بش�ي الطورلي ..
ي ألقسام اللغة 

دعو�ق
ي الجامعات 

ال�يانية  �ن
جمة  ن  عىل ال�ق ك�ي بال�ق
ومواكبة التطوير بما 

يتعلق باللغة 

شخصیة العدد
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وتناولهم لعتبات االدب كابن العربي  الذي تحدث الطوريل عن محطاته الشعرية فضال 

عن استنباط ابن العربي للطبيعة يف قصائده الشعرية ،كام تناول الطوريل يف سياق الكتاب 

املذكور  تطور احاسيس  الحب يف شعر ابن العربي ..

كام ابرز من سياق الكتاب التقارب بني  الشعر الرسياين والعريب فضال عن دراسته من 

خالل مقالة ابرزها يف سياق الكتاب لالساليب  الشعرية لدى مار يعقوب الرسوجي  اضافة 

لرتكيزه لحاجة اللغة الرسيانية  ملواكبة تطورات العرص يف مقالة خصصها يف سياق  الكتاب 

الذي صدر ضمن منشورات دار املرشق الثقافية عام 2013 ..

والطوريل كام تشري سريته الذاتية انه من مواليد  قرية بحزاين  عام 1949 وبعد اكامله 

لتعليمه االويل يف كال من بلدته اضافة ملدينة املوصل قبل يف كلية الصيدلة  بجامعة املوصل 

لكنه انتقل  اىل بغداد ليكمل دراسته يف املعهد الطبي يف بغداد ليكون االول عىل دورته 

حيث تخرج من املعهد عام 1969 وتواصل مع تعليمه العايل  ليلتحق بكلية  الصيدلة يف 

جامعة بغداد ليتخرج منها عام 1991 ومل  يكتفي بتخصصه االكادميي بل تواصل متضلعا 

باللغة الرسيانية لريفد املكتبة بالعديد من االصدارات والتي نوه عنها  الدكتور طالب 

القرييش يف مقاله له  حيث ذكر ان للطوريل  العديد من االصدارات  سواء تلك املشرتكة 

اضافة الصدارته الشخصية وهي كااليت :

أ 1- مجموعته الشعرية الرسيانية ) أمواج السحر 2003 ( وهي مجموعة قصائد وأشعار 

تتضمن سبعة عرش قصيدة تهتم مبواضيع الحب ، واللغة الرسيانية ، والطبيعة ، والوطن .

2- عقد الجامن يف أدب الرسيان بغداد 2005 ، وهو عبارة عن مجموعة من البحوث والتي 

نرشت عىل مدى عقٍد من الزمان مع تقديم من قبل األستاذ الدكتور يوسف قوزي ) رئيس 

قسم اللغة الرسيانية ( وطبع ثانية من قبل دار املرشق يف دهوك 2013

3- مناخس األمل مجموعة شعرية رسيانية أربيل 2005

4- فنون الشعر لدى أربعة من كبار شعرائنا وهم مار نريس / مار يعقوب الرسوجي يف 

القرنني الخامس والسادس ، ومار يوحنا إبن املعدين / ومار يوحنا إبن العربي يف القرن 

الثالث عرش.

5- القافية يف الشعر الرسياين

6- عبق الخزامى والريحان يف أدب الرسيان – مجموعة بحوث دهوك 2009
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7- نظرة إىل تطور اللغة الرسيانية ومواكبتها ملتطلبات العرص

8- األدب والنصوص للصف الثالث

9- األدب والنصوص للصف الرابع

ب – مؤلفات مشرتكة مع األستاذ الدكتور يوسف قوزي :

1- محادثات رسيانية للصف األول 2005

2- محادثات رسيانية للصف الثاين 2006

3- محادثات رسيانية للصف الثالث 2007..

ويف ضوء كل تلك املؤلفات املهمة  والسرية الحافلة قادين الحوار مع الدكتور بشري الطوريل  

لتتبع ابرز املحطات يف سريته عرب هذا اللقاء :

*تخصصكم االكادميي املرتبط بعلم الصيدلة  يف مقابل ريادتكم مبجال اللغة الرسيانية ،هل 

هنالك مثة قواسم مشرتكة  ميكن لك ان تشخصها ؟

-تخصيص األكادميي يف علوم الصيدلة منحني أفقاً أكرب لفهم أرسار اللغة الرسيانية بعمق ، 

ولنا يف الـتأريخ أمثلة ، منها عىل سبيل املثال ال الحرص الطبيب واملرتجم واللغوي حنني بن 

إسحق من القرن الثامن ، واملفريان مار غريغوريوس يوحنا إبن العربي الطبيب والالهويت 

والنحوي واملفرس
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*تعج مواقع التواصل االجتامعي  بالكثري من النوافذ الخاصة بتعليم اللغة الرسيانية  وكل 

ما يتعلق بقواعدها ، هل تعتقد ان ملثل تلك النوافذ واملواقع  القدرة عىل زيادة افق 

املتعلمني  املنكبني لتعلم اللغة واستيعاب قواعدها وهل تعتقد انها دليل عافية العادة 

احياء اللغة وتوسيع رقعة املتكلمني  بها ؟

-بدون أدىن شك ستساهم بشكل واضح يف نرش اللغة الرسيانية رشيطة أْن يكون تقدميها 

ملتزماً بقواعد اللغة الرسيانية الفصيحة إمالًء ولفظاً وأفضل عرض الدروس عىل أحد 

املتخصصني بقواعد اللغة قبل تقدميها ألنني أالحظ وجود أخطاٍء إمالئية ولفظيٍة فيها.

*تبدو تجربة املديرية العامة للدراسة الرسيانية  يف وزارة الرتبية العراقية واعدة ،فضال 

عن قرينتها  املرتبطة بوزارة الرتبية يف اقليم كردستان ،ماهي برايك  االسس املهمة التي 

تبدو واجبة  لرتسيخ دور حيوي ملنافذ املديرية عرب االلتزام بوسائل علمية متطورة  خاصة 

بتدريس اللغة ؟

- أبارك لهم هذه الخطوة وأمتنى تطويرها بوسائل اإليضاح كالرسوم والحوارات بني املدرس 

والطلبة لتقويم الطلبة وتطوير مهاراتهم.

*مشاركتكم بهيئة تاليف املناهج الرسيانية الخاصة باملديرية العامة للدراسة الرسيانية  يف 

وزارة الرتبية  العراقية ،كيف تقيم هذه التجربة وهل لها ارتباط  بحسب رايك باملناهج 

التي تم اصدارها والخاصة بلغويني وعلامء يف مجال اللغة ؟

- هي تجربة جيدة وأرجو أْن يُستفاد من الكتب التي وضعها علامء اللغة كامللفان 

عبداملسيح نعامن قره بايش ، وامللفان فولوس غربيال والدكتور كميل أفرام البستاين يف 

مجموعتيهام املليئة باألمثلة والقواعد بتطور يتناسب وكل مرحلة عمرية .

*تربز ما بني فرتة واخرى اخبار  تتعلق بنرش قواميس ومعاجم خاصة باللغة الرسيانية ، هل 

تعد مهام اصدار تلك املعاجم والقواميس ملبية لطموح  اللغويني وهل هي متاحة لغرض 

ابراز الجديد منها وتوظيفه يف سبيل  التعرف عىل مفردات ومصطلحات عانت الطمس 

وااللغاء  بسبب قلة تداولها ؟

-بالطبع معاجم اللغة مهمة لكل من يريد إثراء خزينه اللغوي وأفضل أْن يُضاف إليها 

الكثري من املصطلحات الحديثة مثل كتاب تَولُذوثو للملفان أبروهوم نورو ومصطلحات 

الرتبية التي تم وضعها يف هيأة اللغة الرسيانية التي وضعها األستاذ الدكتور يوسف قوزي 
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والدكتور بشري الطوريل

*يف السياق ذاته ،هل للرتاث الرسياين موقع مهم  يف سبيل االصدارات واملطبوعات  وبرايك 

ما هو الحيز الذي اهملته كتابات النخب  يف سبيل احياء الرتاث الرسياين  ليعاد االلتفات 

له من جديد ؟

- يجب العمل عىل نرش كتب الرتاث لتحبيبه للنشء وإطالعهم عىل ما قدمه أباؤنا من 

خدمات جليلة يف خدمة الرتاث اإلنساين وتطويره.

*هنالك فضائيات خاصة بابناء شعبنا تستثمر  بعض برامجها يف سبيل تعليم اللغة الرسيانية 

، كيف تجد برايك مثل تلك  الربامج وهل هي قادرة فعال عىل  تعميم   الفائدة  املتعلقة 

بنرش اللغة ؟

- ال شك التعليم عن طريق الفضائيات مهم لكن يجب أْن تُعرض النصوص عىل املختصني 

من اللغويني لتاليف األخطاء التي تُرتكب من قبل بعض مقدمي هذه الربامج خصوصاً 

بالنسبة ملوضوع التقشية والرتكيخ ألهميتها يف التمييز بني ما يعرف ) بالتجانس الكتايب ( 

أي نفس اإلمالء للكلمة وإختالف املعنى يف حالة التقشية والرتكيخ.

*يف السياق ذاته ، كيف تجد الدور املطلوب الذي تضطلع به وسائل االعالم االخرى 

كالصحف  واملجالت يف ميدان نرش اللغة خصوصاخالل   تواجدكم يف الوطن وقبل اغرتابكم  

واستقراركم خارجه ؟

-إنَّ الظروف الذاتية واملوضوعية اليوم تختلف عام كنُت قبل إغرتايب ، آمل أْن تتطور ملا مْن 

أهمية لألعالم يف ترسيخ املعاين ، وحبذا لو يحاول األعالم أن يقوم بتطعيم اللغة اإلعالمية 

باملصطلحات الفصيحة وتنقيتها من الدخيل

*كانت لكم زيارة قبل عام يف ربوع الوطن وتسنى لكم االطاللة بني اقرانكم يف محارضة 

ضيفها اتحاد االدباء الرسيان ، كيف تجد التواصل بني املهتمني يف هذا امليدان  وما هي 

برايكم  ابرز املالحظات التي استقيتموها  خالل تلك الزيارة ؟

- كانت زيارة مثمرة وإلتقيت بزماليئ يف األتحاد ووجدت أنَّ هناك جدية يف العمل من قبل 

مسؤويل التعليم والتدريس وكذلك اإلتحاد وأمتنى أْن تتكرر هذه الزيارات وتتعزز عالقات 

التعاون بني الوطن وبالد اإلنتشار وخصوصاً يف مجال النرش .
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*تعتمد بعض املؤسسات الرسيانية عىل  رسوم متحركة  لتقريب محتواها يف سبيل اللغة 

بني اوساط الفئات العمرية الصغرية ، هل لديكم افكار يف هذا املحور وهل لديكم اطالع 

بشان عمل بعض تلك املؤسسات كمؤسسة رينيو عىل سبيل املثال ؟

- ال شك أنَّ الرسوم املتحركة مهمة جداً يف ترسيخ اللفظة يف فكر التلميذ الذي يشاهده 

وعمل رنيو كان خطوة إيجابية ، ونحن يف املدرسة الرسيانية اإللكرتونية نعمل اآلن عىل 

وضع فيدوهات عىل شكل أفالم متحركة إمياناً منَّا بتأثريها الكبري عىل التالميذ وترسيخها 

يف عقلهم

*ذكرت يف سياق اجابتكم عن املدرسة الرسيانية االلكرتونية ، هل لك ان تتحدث عن هذه 

املدرسة بتفصيل اوسع ؟

-بالنسبة للمدرسة الرسيانية اإللكرتونية متت باقرتاح من املهندس املعامري األستاذ سمري 

التداول بأفضل طريقة أقرتح هو والشامس املهندس  روهم املغرتب يف أملانيا ، وبعد 

إختصايص الحاسوب بتقديم الدروس عرب السكايب لسهولة عرض الدروس َعىل الشاشة 

للطلبة ، وقد أخرتنا كتاب املحادثة للصف األول الخاص بقسم اللغة الرسيانية يف كلية 

اللغات/ جامعة بغداد ، ألنه  تأليف مشرتك من الدكتور يوسف قوزي والدكتور بشري 

الطوريل ، وأعلنا عرب كتاب الوجوه ) الفيس بوك ( عن أفتتاح املدرسة وتم التسجيل ، وقد 

قمت بتدريس الدورة االوىل وهي مبعدل درسني كل اسبوع ملدة ثالثة أو أربعة أشهر  

يجرى بعدها أمتحان شفوي وتحريري للطلبة وميتحنون شهادة تخرج للصعود إىل الصف 

الثاين. ونحن اآلن يف املرحلة الرابعة ، بالطبع تختلف ساعات الدرس حسب املرحلة.

يتم التسجيل عن طريق موقع املدرسة عىل الفيس بوك

وادناه احدث احصائية خاصة باملدرسة االلكرتونية وما يقدم فيها من مناهج

كورسات يف املدرسة الرسيانية اإللكرتونية

القليذو  13 درس  كل أسبوع  2 درس  املدة  1.30ساعة لكل درس ) شهران(

األول : 21 درس  كل أسبوع  2 درس  املدة  1.30ساعة لكل درس) شهران ونصف(

الثاين: 31 درس  كل أسبوع  2 درس  املدة  1.30ساعة لكل درس) 4 أشهر(

الثالث: 40 درس  كل أسبوع  1 درس  املدة  1.30ساعة لكل درس) 10أشهر(

الرابع: 40 درس  كل أسبوع  1 درس  املدة  1.30ساعة لكل درس) 10 أشهر(
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الرتاتيل : كورس مفتوح كل سبت 

درس املدة 1.30 ساعة لكل درس 

كورس  الفصيحة:  باللغة  املحادثة 

 1.30 املدة  أثنني  يوم  كل  مفتوح 

ساعة لكل درس

كل  درس    60  : العامية  كورس 

أسبوع  1 درس  املدة  1.30ساعة 

لكل درس

األول: عدد الصفوف  5

الثاين : عدد الصفوف  1

الثالث: عدد الصفوف  2

الرابع: عدد الصفوف  2

الرتاتيل :عدد الصفوف  1

املحادثة: عدد الصفوف  1

العامية: عدد الصفوف  1

*ماهي نظرتك ازاء اقسام اللغة الرسيانية  يف الجامعات ومنها كنامذج يف لبنان ومرص 

وحتى جامعة صالح الدين هنا يف اقليم كردستان ..كيف تقيم تلك املنافذ التعليمية  

الخاصة يف االقسام املوجودة يف هذه الجامعات ؟

-بالنسبة ألقسام اللغة الرسيانية يجب الرتكيز عىل الرتجمة من الرسيانية إىل العربية 

وبالعكس واعادة النظر يف املناهج الحالية إلنها أصبحت قدمية بعض اليشء ألننا ألفناها 

قبل 16 عاًما ، ونأمل دعم األقسام بحملة شهادات عليا يف اللغة الرسيانية من أبناءنا ألنهم 

يف كل األحوال يتمكنون من ضبط اللفظ بصورة أفضل مام هو متوفر حاليًا ، أما يف مرص 

فال أعتقد أن أساتذة الرسيانية ميتلكون الكفاءة العالية ،ونفس اليشء بالنسبة بالنسبة إىل 

لبنان ، أما قسم اللغة الرسيانية يف جامعة صالح الدين فأعتقد أنه أفضل منه يف بغداد 

لوجود أساتذة يجيدون اللغة كون لغتهم أالم هي الرسيانية
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شخصیة العدد

 ألشعر أآلرامي ألسرياني
 د. بشير متي

 
يمتااااااأ شاااااع ألشاااااعر العرباااااي بأنناااااي يعتماااااد ش ااااا  تااااا ل  ألااااان   نلاااااي  ألت اشيااااا  
أي يعتماااااد ش ااااا  شااااادد ألأرأااااااو ياااااي ألبياااااو ألشاااااعري   نلاااااي  ش ااااا  أ نتااااااد 
نأ ساااااااباه لاااااااما يمااااااان أسااااااام  ننماااااااا  ماااااااع ألشاااااااعر العرباااااااي   أماااااااا أع   ااااااان  

أن الدشاماااااااا ألشاااااااعريا  ألأرأاااااااا ن يااااااارلا ط يااااااا  ر ياااااااي الم  ااااااا  الشاااااااعري
نالعنايااااااار أ أ ااااااار سااااااامنلا نلمااااااااط  لي ت ااااااا  التاااااااي تتااااااا ل  ماااااااع دشامااااااااو 

݂ ܳܩܶܬܝܰܢܢܢܢܢ متسااااانيا م اااا     ܐ،  ܳܡܢܢܢܢܬܰ  ܳܡܬܳܝܢܢܢܢ ،  ܳܠܢܢܢܢ   ܳ ܳܢܰ   ܬ  نيب ااااد شاااادد ،  ܠܽܥܢܢܢܢܳܢ 
باااااااداا  ماااااااع البأااااااار أل   اااااااي ، بأااااااارا   81البأااااااانر الشاااااااعريا ياااااااي ألساااااااريانيا 

بأاااااانر ألمسااااااتعم ا لااااااي نأأ اااااار أل، الأرأاااااااو أتاااااا  البأاااااار العشااااااريني أرأااااااا 
 ̈ܠܰܛܳܞܶܝܢܢܢܢܢ  ܳܚܢܢܢܢܢ ܶ ألخماساااااي أي ماااااايعر  ببأااااار ماااااار بااااااطي نأنمااااانم  لاااااي   

 ::::: ܳ ܽܝܢܢܢܢܳ  ܰܠܢܢܢܢ  ܽܚܢܢܢܢ ݂ ܒ  ܝܳܢܢܢܢܢ   ݁ܺ نالسااااباشي أن مااااا يرعاااار  ببأاااار  مااااار أياااارا  ،  ܢ 
݂ ܰܐܳܠܢܢܢܢܢܢܳ ܐنأنماااااانم  لااااااي  اااااان  مااااااار أياااااارا     ܳܢܢܢܢܢܢܢ  ܰܗܒ  ܳ  ܰܰܠܝܳܢܢܢܢܢܢܢ  ܽܝܳܠܧ 

ܳܢܶܚܢܢܢܢܢܢ  ܳܢܢܢܢܢܢܢ  ܢ  ܳ ܢܢܢܢܢܢ ،  ܽܝܳܠܧ  ܳ ݂ ܰܘܠܰܬܒ  ܰܡܶܠܢܢܢܢܢܢܨ  ܝܢܢܢܢܢܢܬܭ݂ܰ ܢ  ܝܢܢܢܢܢܢ   ܧܺ݁ ܳ ܕ  ܶ ܢܢܢܢܢܢ  ܥܒ  ܳ  ܰܢܒ 
݂   ܳ ܢܢܢܢܢܢܳܬ  ܽ ܰܡܠܟ  ن ااااااد ، نلاااااامش مااااااع أشاااااامر ال يااااااا د يااااااي أآلراميااااااا ألسااااااريانيا  ܒ 

إساااااتعم  لاااااما ألبأااااار أرااااا م ماااااع ألسااااامييع أل   اااااا ماااااار إساااااأ  أآلمااااادي نماااااار 
أمااااااااا ، إسااااااااأ  ألرلاااااااااني نمااااااااار إسااااااااأ  أ ن اااااااااأي أن ألمعاااااااارن  باااااااا لأبير 

ا يرعااااار  ببأااااار ماااااار يع ااااانه ألبأااااار ال الااااار يمااااان ألبأااااار أ  ناااااي ششاااااري أن مااااا
نلأااااااع ، ألساااااارنلي نيرعاااااار  لااااااد  ألساااااارياع ألمشااااااار ا ببأاااااار مااااااار نرسااااااي 

ألسااااااارنلي لااااااا  يساااااااتعم  عيااااااارش أماااااااا نرساااااااي ي اااااااد إساااااااتعم  بأااااااانرا  أخااااااار  
ܽ ܢܢܢܢܢܢܳܢ ܰܗܘنأنماااااانم  لااااااي    ܶ ܢܢܢܢܢܢ ̈ܢ  ܝܢܢܢܢܢܢ  ܳܳ ܰ ܽܛܢܢܢܢܢܢܳܽܢܘ  ܶܡܶܢܢܢܢܢܢܢ  ܳܙܝܥܺ݁ ܢܢܢܢܢܢ  ܢ  ܶ  ܒ 

ܰܠܛܳܡܢܢܢܢ  ܳܢ  ܰܥܢܢܢܢ  ܳܚܶܙܝܢܢܢܢ  ܽܗܘ ܶܠܢܢܢܢ  ܘܰܚܡܢܢܢܢܳܬ  ܒ  ܳ ܢܢܢܢܳܬ  ܽ أن  شرنضااااي نأمااااا ،  ܦ 
ساااااارياني يماااااان أن اااااانع ألب يااااااد ألتأريتااااااي مااااااع أل اااااارع ألتاساااااا  نلاااااان مأتشاااااا  

ܢܢܢܢܢܬܰ ألبأااااار أل مااااااني ننمنملاااااي  نلاااااي    ݂ ܰܚܒ  ܳܛܢܢܢܢܢ  ܰܡܶܛܢܢܢܢܢ   ܒ  ܼܳ ܝܳܪܢܢܢܢܢ  ܽܭ  ܣܬܺ݁
ܶܮܢܢܢܢܢܢ  ܰܘܥܰܠܢܢܢܢܢܢܳܗ  ܝܳܪܢܢܢܢܢܢ  ܳܗܐ ܰ ܧ  ݁ܺ ن ااااااد نردو ال اييااااااا شرضااااااا  يااااااي شااااااعر  ܰ ܧ 

لياااااا   أآلبااااااا أ نلااااايع خينياااااا  ياااااي شاااااعر ماااااار بااااااطي أماااااا ياااااي  يااااايدتي التا
ܰ ܝܢܢܢ  ܰܚܳܣܢܢܢ  ܳܡܢܢܢܬܰ  ܰܠܢܢܢ  ܰܚܳܣܢܢܢ  ܳ ܰܢܝܢܢܢ ̈ܠܢܢܢܬ ܰܚܳܣܢܢܢ  ܳܡܢܢܢܬܰ  ܰܠܢܢܢ  ܰܚܳܣܢܢܢ ،  ܰܰܠܒ  ܳ ܒ  ܰܳ  ،
ܰܢܝܢܢܢ  ܰܚܳܣܢܢܢ  ܳܡܢܢܢܬܰ  ܰܠܢܢܢ  ܰܚܳܣܢܢܢ  ܳ ܝܢܢܢ  ܰܚܳܣܢܢܢ  ܳܡܢܢܢܬܰ  ܰܠܢܢܢ  ܰܚܳܣܢܢܢ ،  ̈ܠܰܡܠܧ  ܰ أيااار  ̈ܠܰܥܢܺ݁ܝܕ 

نلأااااااع لاااااا  ت خاااااام شااااااأ  ال اييااااااا يااااااي ألشااااااعر ، ناااااار  أع  الاااااارني لاااااان ألناااااانع
يعتبااااار ماااااار ، يااااايد  ألعرباااااي أيااااار أ لتاااااأا  بااااارنيم ناأاااااد ممماااااا  الاااااو ال  نر
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إن ااااانع ال يااااايس أن  ماااااع إساااااتعم  ال ايياااااا بشاااااأ  م تاااااأ . ن اااااد أياااااا  ألبأااااار 
ياااااااي أتاباااااااي ة معرياااااااا أل يااااااااأا ت ياااااااي ينااااااانع ألشاااااااعر نملااااااا  ياااااااي م التاااااااي 

أمااااااا أع س مااااااار ساااااانيرين  يع اااااانه ألبر  ااااااي شاااااار  ، الخامسااااااا مااااااع ألأتاااااااه 
العاااااارن  الساااااارياني ياااااااي أتابااااااي الااااااديالن  نالم اااااااراع   يمااااااي  ينسااااااا  داند 

أماااااا أع  أ باااااااتي ، بأااااار ياااااي الاااااادشاماو الشاااااعريا يااااااي أتاباااااي أل رمعاااااا ألشااااااميا 
، لبرا ياااااا  ال رداأااااااي بأاااااار يااااااي الشااااااعر ألساااااارياني يااااااي أتابااااااي الأنااااااأ أل ماااااايع
نالب رياااااار  إعنااااااا ين  أياااااارا  أ ن  برياااااان  أتااااااه شااااااع  ب اااااااو الشااااااعراا 
م  إلاااااااا  أرباااااااا   ب اااااااااو نأاااااااامل  تأاااااااادر شااااااااع ألميمااااااااار  الساااااااارياع ن ساااااااام 

 ،ش نأ عااااااارا  الشاااااااعريا ياااااااي أتاباااااااي أل  لااااااا  المن ااااااانرنالسااااااانعير نالمااااااادرا
نألم ااااراع ماااااار ينأناااااا دنلباااااني ياااااي أتاباااااي الشاااااعر شنااااد السااااارياع نلااااان أتااااااه 

نأااااامل  بأااااار ياااااي ، م ياااااد لااااادا  لماااااع يررياااااد تع ااااا  الااااانن  ياااااي أل  اااااا ألساااااريانيا 
نألم  ااااااع ينلااااان  ، ألشاااااعر ا ساااااتام ناااااأار الاااااديراني ياااااي أتاباااااي الأيااااا  الاااااملبي 

، ميااااااا  أيااااااارا  ألبساااااااتاني ياااااااي أتابمماااااااا أ داه ألساااااااريانيا عبااااااات نالااااااادأتنر أ
نأ ه ألبيااااااار أبننااااااااا تأ اااااااا  شااااااااع البأاااااااانر الشااااااااعريا يااااااااي أتابااااااااي أده ال  ااااااااا 

نبأااااااار ألم اااااااراع لااااااانر  يااااااا يبا ياااااااي الشاااااااعر ألسااااااارياني ياااااااي ، أآلرامياااااااا 
نالاااااااادأتنر بشااااااااير ال اااااااانرلي نالساااااااايد  أماااااااا  أدي ، أتابااااااااي ما ااااااااد  إن اأيااااااااا 

ا  ساااااا  أل  اااااااا ألسااااااريانيا أ ياااااااا باااااانلت يااااااي أتااااااااه أ ده نالنياااااانت ل  بااااااا
أل  اااااااو لامعااااااا ب ااااااداد بنالاااااادأتنر ياااااا   مألاااااانه يااااااي رسااااااالا ألمالسااااااتير 

نالسااااااايد  شبيااااااار الااااااانالي ياااااااي رساااااااالا ، شاااااااع شاااااااعر شبديشااااااان  اليااااااانباني
مالسااااااتير يااااااي  ساااااا  أل  اااااااو ألشاااااار يا بلامعااااااا أ ألاااااار نل سااااااتام الاااااادأتنر 
 ينساااااا  متااااااي إسااااااأ  مبأ ااااااا  مختياااااارا  يااااااي ألشااااااعر الساااااارياني يااااااي م دمااااااا

ܐدينانااااااي ألساااااارياني ة  ܳ ܢܢܢܢܢܢܳܬ  ܽܭܢܢܢܢܢܢܳܰܭܢ   ܰ ܒ  نأهلل نساااااا   أع  ياااااارأ  ألمتاااااانييع (  ܢ 
ش ااااا  تعااااابم  نيأ ااااان أ أيااااااا نيأياااااد ماااااع ش اااااا م  نيباااااارأم  خدماااااا لترا نااااااا 

 أآلرامي ألسرياني نال  ايا ألسريانيا إن ي ن عَ  ألمليه آميع.
نن تاااااااب  لااااااامش ال  اااااااراو شاااااااع أ نأاع ألشاااااااعريا ماااااااع أتااااااااه ألشاااااااعر شناااااااد 

تاااااااا لي  ألم  اااااااار ألرأماااااااااو ألم ااااااااراع مااااااااار ي أسااااااااينن  ينأنااااااااا  ألساااااااارياع
 دنلباني نترلما ألمرأن  أ ه الخنري برين  ينس  أينه

 -أما شندنا يي ألسريانيا ي دينا خمسا أ سا  ل نأاع نلي 
نلااااااان ألخاااااااالي ماااااااع ألت  يااااااا  نط ي يااااااا  ألمعنااااااا  إع  إسااااااات ر  -ت ألبساااااااي   8

نيتبااااا  أل اااااراا  نالننرياااااا بااااا عم  بنماياااااا ألااااادشا     نلأاااااع يرضاااااا  الأااااا   إلياااااي 
 ناأد أ ن  إن ناع ألب يد 

ܳܗ ܰ ܰܳܠ݂ ܰܰܠܝܳܢ   ̱ܽܝܳܒ  ݂ ̇ܰܝܥܳܡ  ܢ  ܬ  ܰ ܐ ܠܰܡܕ  ܳ ܡ   ܰܝܳܳ ܝ ܶܚܟ  ܐ̈ܢ  ܶܳ 
ܳܗ ܰ ܰܳܠ݂ ܰܰܠܝܳܢ   ̱ܽܝܳܒ  ܠܳܞ  ܢ  ܰ ܐ ̇ܦ  ܳ ܝܽܞܳܬ  ܮܺ݁ ܝܜ ܰܠܧ  ܭܠܺ݁ ܰ ܐ̈ܢ  ܶܳ 
 -نترلمتما 
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  نب  لمع ل  يمق  ع  أأما أليننانييع
 ألرس   نب  لمع ل  يتر  بسا ا

ت أماااااا ألمرأاااااه يعناااااي يتمياااااأ شاااااع ألبساااااي  بت لي اااااي ماااااع دشاااااا   أا اااااد  أ ااااان  2
 ألب يد أيضا  

ܳܝܢܝ ܳܐܘ ܰ ܝ ̱ܢ  ݁ܺ ܝܳܡ  ܰܣܓ   ܳ  ̱ܐ ܝܠܺ݁
ܝܳܣ  ݁ܺ ݂ ܡܧ  ܶܮ  ܳܠ   ܰܚܳܞܳܝ  ܰ ܧ   ܢ 

ܶܬܩ ܳܐܘ ܳ ܝ ܦ  ܢܝ ܚܙܺ݁  ܶܡ ̈ܝܠܺ݁ ܳ  ̱ܽܥܳܠܒ 
 نترلمتما 

 يا أاأمي إنني من نٌ  لدا  
 تتضر  ألي  ن  ر ألخا يا

يَ  س  ألمن نميع ييا منل 
 إننر إل  نيرتي

 ت نأما ألمت ير ييت ل  مع ألبسي  نألمرأه م ا  3
 ܶ ܰܠܥ ܠܰ ܘ ܰ ܳܢ  ܒ  ܰ ܰܡܜ ܰܘܐܚܰܝ  ܢ  ܗ̈ܒ  ܶ  ܳܘܬ 
 ܶ ܭܰܪ  ܠܰ ܘ ܰ ܳܢ  ܰ ܰ === ܢ  ܰܝܕ ݂ ܰܠܳܝ   ݂ ܒ  ܽܳܒ  ܘܗ̈ܟ  ̱ܰܳ  

 نترلمتما 
 نشأرر لَمع إأتم      نأأيانا بضرباتي

 أينشأرر لَمع  َأمَ      لَعنتنا ب شنا
ت أمااااااا ألاااااانأع ألمضاااااااش    يماااااان مااااااا  ر اااااا  بنساااااا  ألعنياااااار إمااااااا بن  ااااااا أن 4

بمعنااااااا    نيترأااااااااه مااااااااع شنيااااااااريع متسااااااااانييع أن أأ اااااااار   نياااااااارب  بينممااااااااا 
 بأرن  متلانسا يي ألنمايا نبمما يتميأ شع ألبسي   

݂ ܰܝܠܳܝ  ܳܐܘ ݂ ܚܙܺ݁  ܳ    ܳ ܝܽܠܳ ܳܝ   ܞܺ݁ ܒ  ܰ ݂ ܘܒ  ܝ ܳ  ܚܺ݁ ݂ ܢ    ܳ  ܳܝ  
 ܰ ܢ  ܝ ܢ  ݂ ܽ ܳܡܺ݁ ܐܽܚܳܢ ݂ ܳ  ܶ ݂ ܬ  ܽ === ܳܠ   ܝ ܘܟ  ݂ ̈ ܰܚܮܺ݁  ܳ  ܳ ݂ ܶ ܪܽܢ   ܳ  ܒ 

݂   ܳ ܽܳܣ ܘܚܺ݁ ܦ  ܟ  ݂ ܬ  ܰܳܠ݂ ܳ  ݂ ܢ  ݂ ܡܨܢܳܝ  ܘܶܡ === ܰ ܙܳܠ    ܳ  ܰ ݂ ܥܓ  ܳܠ    ܰ ܧ 
 نترلمتما 

 أيما أليبي إشر  مات      نإبتعد بعنايا شع مات  َ 
َ  أ  أآلط   يربما يأم َ  ألأ در     نتربأر

سلَ  د  تيارَ  ل   يرم   َ      ييرس    مع أما  ألرهير
َمااااا م بساااااي ا 5 اااااع  لر َمااااا م منم اااااام   أي م  ت أماااااا ألااااانأع أ بلااااادي   ييتااااا ل  ماااااع  لر

بساااااااي ام نمرأباااااااام ني سااااااا  إلااااااا   ساااااااميع   ألمأااااااادند ب للمااااااا  ألعددياااااااا نعيااااااار 
 ألمأدند...

أماااااااا ألمأااااااادند ييمياااااااأ نيعااااااار  ألمأااااااااع أااااااا  أساااااااه أللمااااااا    ألأبيااااااار  أن 
ناااااا  نتأااااادد بالعااااادد يت لااااا  أ ناشااااايد نألمرا اااااي أليااااا ير    نمنماااااا ماااااا ي خااااام مأا
 نب يا أ لأاع ألم سما إل  أبياو م ا  
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݂ ܰܝܬܳܚ  ܳܗܰ ܳ ܝ  ܳ  ܝܥܺ݁ ܰ ܽܶܠ  ܢ  ݂ ܟ   ܳ  ܽ ܐ̈ܰܚܕ݂  ܟ  ܳ  ܳܘܬ 
݂ ܽܚܳܳܢܢ ܶ ̈ܰܥ   ܢ،  ܢ  ܳ ܐ̈ܚܺ݁ ܢ ܽܚܳܬ  ܶܳ 
ܽܳܳܠ  ܢ ܟ  ܰ ܳܳ ܫ،  ܶܥ ̈ܬ  ܽ ܬ ܦ  ܓ  ܰ ܐ̈ܦ  ܶܳ 
݂ ܶ  ̈ܰܐܢ ܳܐܦ  ܳܳ ܶ  ܳܭܶܬ ،  ܓ  ܽܛܳܒ  ݂،  ܒ  ܰܥ  ܰܐܝ   ݂ ܢ  ܐ̈ܰܡܠ   ܶܳ 

 لما لن ألشمر     ألأام  أرَ  أ يرا 
 أريا ألعبيد     يخَر أ أرار

 أينا أ بناه     بمرلا أ لسا 
 نيأ  بمأبا أإلرلناع ب أ َع  ش   ألم ن 

يبدايتاااااي ننمايتاااااي ش ااااا  نتيااااار م ناأاااااد  نم ا عاااااي ألنسااااا يا ش ااااا  نأعم ناأاااااد. أماااااا 
َماااااا  نط يرأاااااادد شااااااددل ا نمااااااع لاااااامش نأم المااااااا عياااااار ألمأاااااادند ط يرأ اااااان مأاااااااع أللر

 تريا  أل يا د.
 -   نأم  لن ن  

نلأاااااع يلاااااه أع نعااااار  أع  شااااادد ألبأااااانر ياااااي ألساااااريانيا لاااااي  مانياااااا ششااااار بأااااارا  
نتباااااادأ مااااااع ألبأاااااار أل   ااااااي نتنتمااااااي باااااا لبأر ألعشااااااريني .نلأااااااع أأ رلااااااا إسااااااتعماط  
لااااااي البأاااااار ألسااااااباشي نألمعاااااارن  ببأاااااار مااااااار أياااااارا  نألبأاااااار ألخماسااااااي أن مااااااا 

مااااااااار باااااااااطي نألبأاااااااار أإل نااااااااي ششااااااااري نألمعاااااااارن  باااااااا لبأر  يعاااااااار  ببأاااااااار
ألساااارنلي نلااااد  أ خاااان  ألمشااااار ا يعاااار  ببأاااار مااااار نرسااااي نلأااااع مااااار نرسااااي 
إساااااتعم  بأااااانرا  أخااااار  أماااااا ماااااار يع ااااانه ألسااااارنلي يننماااااي لميعاااااي ش ااااا  لاااااما 

 ألبأر.
لرنالاااا  تاااا  ير ناضااااس ل شااااعر ألساااارياني يااااي ألشااااعر ألعربااااي يماااا     اااان  مااااار أياااارا  

݂ܶ ܰܡܢܢܢܢ    ܐ ܠܰܡܳܠܳܛܢܢܢܢ  ܠܶ ܢܢܢܢ   ܶ ܢܢܢܢ ܬ  ܐ̱ܐ،  ܠܶܬܥܳܝܶܢܢܢܢܢ  ܰܝܳܡܢܢܢܢ   ܺ݁ ܳ ܬ   ܰܡܳܠܳܛܢܢܢܢ  ܳܢܶ ܢܢܢܢ  ܚܢܢܢܢܬܺ݁
ܐ̱ܐ ܳ ܬ  نترلمتاااااي   َماااااع  يرع اااااي ألمااااا   أع  يااااا تي ألنااااانا  ܰܡܛܽܮܢܢܢܢܢܳܰܳܠ݂ ܳܣܰܥܢܢܢܢܢܬ ܚܢܢܢܢܢܬܺ݁

إم ي تأااااار ألمااااا   بشااااايام ي تأااااار ألنااااانا بشااااايام آخااااار ي اب اااااي  اااااان  ، أساااااه رأياااااي 
ط تشااااتمي  ألمتنبااااي   لااااي  أاااا  مااااا يتمناااا  ألماااارا يردرأااااي     تلااااري ألاااار يااااا  بمااااا

ألسااااا ع نلناااااا تبااااادن أل أااااار  شااااابي مت اب اااااا نط عراباااااا ياااااي أع  يأااااانع ألمتنباااااي  اااااد 
ساااام  بشااااعر مااااار أياااارا  خينيااااا  أن ااااي أاااااع يتن اااا  باااايع ألشااااا  نألعااااراق ي اااان  مااااار 

݂ ܶܡܢܢܢ  ܽ ܢܢܢܳܚأيااارا     ܐ ܘܶܡܢܢܢ  ܳܝܶܢܢܢܢ ̈ܶܩܢܢܢ  ܶܢܚܰܡܢܢܢ   ܳ ܢܢܢ   ݂ ܶܢܓ  ܳܮܢܢܢ  ܳܩܞܰܠܢܢܢ   ݂،  ܰ ܧ  ܝܢܢܢ   ܥܺ݁  ܒ 
ܳܢ  ܢܢܢܢ  ܽܥܢܢܢܢܳܬ  ܳ ܢܢܢܢܶ   ܘܳܗܢܟ  ܳ ݂ ܦ  ܝܢܢܢܢ ܒ  ܳܬ . ܥܺ݁ ܮܽܝܢܢܢܢܳܠ ܽܭܢܢܢܢܳܦ  ܰ ܢܢܢܢܶ ݂ ܘܒ  ܳ نترلمااااا  ܒ 

  بتاااااار ، ألبتااااايع   إساااااتر  مااااااع مأباااااا ألم تنياااااااو     نماااااع ألشااااامن   ات ااااااا ألااااان   
ير اب اااااي ، ال نااااي ياااااعما لااااان بااااااقم لنااااا       باااااور أللماااااا  ياااااعما لاااان ياااااي ألمانياااااا  باااااا م 

 ااااان  ألأساااااع باااااع ألضاااااأا  ماااااع أل ااااارنينيع أل اااااامع نألتاسااااا    نألاااااور ن ساااااي شاااااع 
ن ساااااي ألتاااااي تم ااااا  أ شااااااياا ، خريماااااا     طيضاااااا أ تناااااي ييمااااااا نط ملباااااا ألااااادنيا نأ

 مالباٌ     يأي  آسي ش   شيام إما ملبا
  شااااايا آخااااار ألشاااااعر ألسااااارياني أسااااام  ننماااااا  ماااااع ألشاااااعر ألعرباااااي أيااااار يعتماااااد 
ش اااااا  تاااااا ل  ألاااااان   نلااااااي  ش اااااا  ألت اشياااااا  ب أمااااااا أع  أل  ااااااا ألسااااااريانيا لاااااا  تأااااااع 

أ ده أياااااااار أاناااااااو أل  ااااااااا ألسااااااااريانيا  مساااااااتعم ا يمااااااااما لمااااااا  م باااااااا  بتااااااا ري 
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ق  353أآلراميااااااا أل  ااااااا ألرسااااااميا ل دنلااااااا أل ارساااااايا أآلخمينيااااااا أياااااار تبنتمااااااا شااااااا  
  نشرريااااااو ب راميااااااا ألمم أااااااا نأليننانيااااااا لاااااا  تساااااات   أع ترلاااااااري ألسااااااريانيا أياااااار 
أاناااااو أل  اااااا ألرساااااميا للاااااامعتي نيااااايبيع نألرلاااااا نأاناااااو ترااااادر  أليننانياااااا أيضاااااا 

اد  مااااااع ألترلمااااااا منمااااااا إلاااااا  ألسااااااريانيا   نمااااااع يساااااات ي  ييممااااااا ل اااااار  أإلساااااات 
إنأااااااار دنر أل  ااااااا ألسااااااريانيا يااااااي إعناااااااا ألعربيااااااا ب لترلمااااااا مااااااع أليننانيااااااا شباااااار 
ألسااااريانيا إلاااا  ألعربيااااا خينيااااا  يااااي بياااااو ألأأمااااا يااااي شياااار ألماااا منع باااا  لااااا  

ألتااااااي نضااااااعما ألعااااااال  ألساااااارياني أناااااايع بااااااع إسااااااأ  تااااااأ  ألمياااااا  أاو ألعربيااااااا 
 ه.مستعم ا يي أل 

ܳ ܚ݂ܽ ܳ  ܘܒ  ܠܽܛܳܢ ݂ ܘܽܚܳܒ  ܰ  ألمأبا نألمأبا ي  :::::      ܒ 
ܬܳ ܳܮ  ܰ ܠܳܥܕ ݂ ܒ  ܶ ܳ  ܒ  ܒ  ܼܳ  أإلنساع بدنع  َمَأب ام ::::::  ܽܚ
ܘܗ ܰ ܬܳ ܳܮ   ̱ܰܠܝ   ܰ يا  :::::  ܰܭܳܳܝ  ܒ   لي  إنسانا  َسن س
ܘܗ ܰ ܝ   ܰܳܠ݂ ܶܚܳܳܝ   ̱ܐܺ݁ ܿܳ  إن ي  رعباٌع  ات  ٌ :::::  ܳܩܽܞ
ܘܗ ܰ ܝ   ܳ   ̱ܐܺ݁ ܐܒ  ݁ܺ رٌ ::::::   ܳܣܽܬܿܘܚ݂ܳ ܢ   إن ير م  ٌه أاس 
ܬܳ ܳܮ  ܰ ܠܳܥܕ ݂ ܒ  ܶ ܐ ܒ  ܳ  أإلنساع مع عير ألمند ::::::  ܶܢܚܡ  
ܘܗ ܰ ܬܳ ܳܮ   ̱ܰܠܝ    لي  إنسانا  َأي ا  ::::::  ܰܚܳܝ  ܒ 
ܘܗ ܰ ܝ   ܐ ܰܠ   ̱ܐܺ݁ ܳ ܝ    إن ي َمي ٌو نَت عٌ :::: ܰܣܬܳܝ  ܡܺ݁
ܝ  ܶ ܬ ܳܡܕ  ܰ ܳ  ܰܠ   ܰܣܒ  ܒ  ܼܳ ܽܚ َع ب لمأب ا  :::::  ܢ  ر   لما ي نربش 
ܰܮܝܳܢ  ܘ ܺ݁ܶܛ  ܮܳܠܳܡ  ܒ  ܰ  ننأيا ب معم نس  م ::::::  ܘܒ 

ܐ ܳ ܰ ܘܽܝܳܬ  ܐ ܒ  ܳ ܼܘܬ  ܽ ܰܛܕ   ب ن ا م نيَر :::::  ܰܘܒ 
ܠܳܥܕ ݂ ܶ  ب دنع ش ا او  نمرماأأاوم ::::::  ܳܝܶܢ ̈ܘܶܚܬ ܶܩ ̈ܶܣܕ ݂ ܒ 
ܠܳܥܕ ݂ ܶ ̈ܘܽܝܳܢ݂ܳ ̈ܰܚܶܮ  ܒ   ب دنع  أأأاعم نمعانا م ::::::  ܦ 
ܠܳܥܕ ݂ ܶ ܐ ܒ  ܳ ݂ ܰܐܟ     ب دنع  أ  د  نأراليا :::: ܶܐܠܳܡ  ܳܐܦ 
ܠ ܡܶܠܝ  ̈ܰܚܶܝ  ܿܳ ܽ ݂ ܟ  ܳ   ܳ  أيا   م  لا أل ب ا:::: ܐ̈ܳܝܒ 

ܬܳ ܳܮܢܢܢܢܢ ألبياااااو أ ن  يتأااااانع ماااااع  ااااا ر دشامااااااو أ نلااااا     ياااااا  ܰ ݂ ܒ  نأل انياااااا  ܳ 
ܠܳܥܕ ݂ نا يا  ܶ ܳ نأل ال ا  نا يا  ܒ   ܽܚܳܒ 

ܘܗألبياااااو أل ااااااني يتأااااانع ماااااع  ااااا ر دشامااااااو أ نلااااا   نا ياااااا  ܰ نال انياااااا   ̱ܰܠܝܢܢܢܢܢ  
ܬܳ ܳܮ يا     ܰ  ܰܭܳܳܝ نال ال ا  نا يا  ܒ 

ܘܗألبياااااو أل الااااار يتأااااانع ماااااع  ااااا ر دشامااااااو أ نلااااا   نا ياااااا  ܰ ܝܢܢܢܢܢ   نأل انياااااا   ̱ܐܺ݁
 ܳܩܽܞܳܰܳܠ݂نأل ال ا    يا  ܶܚܳܳܝ  نا يا 

ܐ نا يااااااا ألبيااااااو ألتاساااااا  يتأاااااانع مااااااع دشااااااامتيع أ نلاااااا   ܳ ܰ ܘܽܝܢܢܢܢܢܢܳܬ  نأل انيااااااا  ܒ 
باشيا  ܐرر ܳ ܘܬ  ܽ ܰܛܕ   ܰܘܒ 
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ܐ ܝܬ ̣ܳ ̇ܺ ܘܕ 
̇ܰ  ܬ 

 
ܝܬ ̇ܺ ܕ ܩܕ  ܝܰ̇ ܧ̣ܳܐ ܒ  ܤܮ̣ܳ ܮܝܬ ܣܮܰ̇ ܐ ܒܰ̇ ܝ̣ܳ ܽܛܘܪ̣ܳ   

ܢ ܐ ܥܰ̇ ܝܠ̣ܳ ܐ ܟ ܰ̇ ܝ̣ܳ ܝܥ̣ܳ ܽ ܪܒ    

̄ܒܟ ܭܧܬ ܐ ܚܬܝ ܟܧܘܢ ܟܛ  

ܐ ܐ ܽܚܘܒ  ܗ̣ܳ ܠ̣ܳ ܐܰ̇   

ܐ ܐ ܽܚܘܒ ̣ܳ ܝܬ̣ܳ ܣܺ̇ ܕ   

ܐ ܬ ܰ̇ ܗ ܐ̣ܳ ܽܚܘܒ ܶ̇ ܕ   

ܨ ܪ̣ܳ ܝܨ ܽܭܘܒ  ̇ܰ ̈ܘܒ  ܚܰ̇   

ܬܶ̇ܗ ܒ  ̇ܰ ܽܮܘܥ ܒ  ܝܶ̇   

ܐ ܝܚ̣ܳ ܬܰ̇ܢ ܣܮܺ̇ ܣ̣ܳ   

ܫ ܭܒ ܰ̇ ܗ ܕ ܰ̇ ܚܶ̇ ܽܭܘܒ    

ܐ ܗܘ̣ܳ ܐ ܘܰ̇ ܮ̣ܳ ̱ܐܦ̣ܳ  

ܐ ܙܟ ̣ܳ ܐ ܘܰ̇ ܘܬ ̣ܳ ܣܰ̇   

ܐ ܝܒ  ܨܠܺ̇ ܐ ܒ ܰ̇ ܽܦܘܗܪ̣ܳ   

ܐ ܦ̣ܳܐ ܽܚܘܒ ̣ܳ ܗ̣ܳ   

ܐ ܐ ܽܚܘܒ ̣ܳ ܝܬ̣ܳ ܗܺ̇ ܬ    

ܐ ܐ ܽܚܘܒ ̣ܳ ܝܬ̣ܳ ܘܺ̇ ܬ    
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ܐ ܐ ܽܚܘܒ ̣ܳ ܝܬ̣ܳ ܤܺ̇ ܓ    

ܐ ܦ̣ܳܐ ܽܚܘܒ ̣ܳ ܗ̣ܳ   

ܐ ܢ ܠ̣ܳ ܡܰ̇ ܣܰ̇ ܬ  ܣܶ̇  

ܐ ܫ ܠ̣ܳ ܮܰ̇ ̇ܰ ܦ  ܬ  ܣܶ̇  

ܐ ܚ ܠ̣ܳ ܮܰ̇ ܣܰ̇ ܬ  ܣܶ̇   

ܐ ܟ ܐ ܠ̣ܳ
ܪܰ̇ ̇ܰ ܕ  ܬ  ܣܶ̇  

ܐ ܥ ܠ̣ܳ ܚܰ̇ ̇ܰܰ ̇ܰ ܬ  ܬ  ܣܶ̇  

ܐ ܐ ܽܚܘܒ ̣ܳ ܝܬ̣ܳ ̇ܺ ܗܕ    

ܐ ܐ ܽܚܘܒ ̣ܳ ܡܝ̣ܳ ܚܰ̇   

ܝ ̇ܺ ܘܕ  ̇ܰ ܬܰ̇ܢ ܬ  ܠܤ̣ܳ   

ܽܮܘܥ ܐ ܝܶ̇ ܝܚ̣ܳ ܣܮܺ̇   

ܢ ܐ ܗ̣ܳܢ ܥܰ̇ ܽܚܘܒ ̣ܳ   

ܪܶ̇ܐ ܦ  ܨܰ̇ ܐ ܒ  ܣܮܶ̇ ܘܪܰ̇  

ܽܢ ܟ  ܒ  ܕ ̣ܳܢ ܘܰ̇ ܥܶ̇  

 

ܬ ܰ̇ܢ ܝܬ̱ܐ ܣ̣ܳ ̇ܶ ܝܨ ܒ  ܦܰ̇ܗܪܺ̇   

ܝܬ ̇ܺ ܝܬ ܩܕ  ܮܺ̇ ̇ܰ ܒ  ܕ  ܝܰ̇ ܐ ܒ  ܝ̣ܳ ܽܛܘܪ̣ܳ   

ܢ ܐ ܥܰ̇ ܬܝ ܦܺ̇ܝܮ̣ܳ ܣ̣ܳ ܝܥ ܕ  ܬܶ̇ ܦ  ܐܰ̇  

̄ܒܟ ܭܧܬ ܐ ܚܬܝ ܟܧܘܢ ܟܘ  
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ܝܬ ܐ  ̇ܶ ܝܨ ܒ  ܬ ܰ̇ܢ  ܦܰ̇ܗܪܺ̇ ܐ ܣ̣ܳ ܝܤܬ ̣ܳ ܪܚܺ̇  

ܐ ܬ ̣ܳ ܐ ܣ̣ܳ ܝܬ ̣ܳ ܐ ܚܡܺ̇ ܝܬ ̣ܳ ܐܺ̇ ܦ  ܘܰ̇  

ܐ ܡܝ̣ܳ ܐ ܙܦܰ̇̈ܝ̣ܳܐ ܘܣܰ̇ ܬ ̣ܳ ̣ܳ̈ ܒ  ܛ̣ܳ ܕ    

ܢ ܝ ܘܥܰ̇ ܪܰ̇ ܬ ܐ ܩܧ ̣ܳ ܩܡܰ̇ ̇ܶ ܬ ܐ ܕ  ܬ̣ܳ ܦ  ܘܰ̇  

ܤܘ ܝܨ ܩ̣ܳ ̈ܗܰ̇ ܐ ̱ܐܒ ̣ܳ ܽܝܘܬ ̣ܳ ܝܧ̣ܳ ̇ܺ ܣܕ   

ܩܘ ܬܰ̇ ܐ ܦ  ܡܤ̣ܳ ܥ̣ܳ ܐ ܒ  ܽܝܘܬ ̣ܳ ܬ̣ܳ ܧ  ܩܶ̇  

ܝܘ ̇ܺ ܕ  ܐ ܘܗܰ̇ ̈ܮ̣ܳ ܐ ̱ܐܦ̣ܳ ܐܽܪܘܬ ̣ܳ ܠܚܺ̇  

ܕ ܐ ܝܰ̇ ܐ ܒ  ܐ ܽܦܘܗܪ̣ܳ ܝܽܚܘܬ ̣ܳ ܣܮܺ̇ ̇ܰ ܕ   

ܚ ܨܣܰ̇ ܢ ܕ ܰ̇ ܐ ܽܛܘܪܶ̇ܐ ܥܰ̇ ܬ ̣ܳ ܣ̣ܳ ܘܪ̣ܳ  

ܢ ܐ ܘܥܰ̇ ̇ܶ̈ ܡܒ  ܢ ܭܰ̇ ܐ ܘܥܰ̇ ܬ ̣ܳ ̈ܪܥ̣ܳ
̇ܰ ܦ   

ܐ ܗ̣ܳܢ ܪ̣ܳ ܬ  ܝ ܐܰ̇ ̇ܺ ܔ  ܐ ܩܰ̇ ܝܤ̣ܳ ܪܚܺ̇   

ܢ ܬ ܐ ܥܰ̇ ̈ܘ̣ܳ ̇ܰ ܒ  ܝܶ̇ܐ ܠܶ̇ ܽܩܘܪܝ̣ܳ  

ܦܰ̇ܘ ܝܨ ܗ̣ܳ ̇ܶ ܝܶ̇ܐ ܕ  ܣ̣ܳ ܪ̣ܳ ܐ̣ܳ   

ܩܘ ܬܰ̇ ܦ  ̇ܰ ܪܘ ܕ  ܘܰ̇ ܐ ܘܛܰ̇ ܬ ̣ܳ ̈ܘ̣ܳ ܬ  ܐ̣ܳ  

ܥ ܐܪܒ ܰ̇ ܨ ܒ ܰ̇ ܧ̈ܝ̣ܳ ̇ܶ ܐ ܦ  ܝܬ ̣ܳ ܬܺ̇ ܒ  ̇ܰ ܕ    

ܽܡܽܗܘܢ ܟ  ܒ  ܐ ܘܰ̇ ܬ ̣ܳ ܘ̣ܳ ܪܰ̇ ܬ  ܐܰ̇  

ܥ ܧ̈ܶ̇ܐ ܥܰ̇ ܐ ܽܝܘܠܧ ̣ܳ ܬ ̣ܳ ܥ̣ܳ ̈ ܕ  ܘܝܰ̇  
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ي ضيافة اتحاد االدباء 
الملفان د. بش�ي الطوري �ن

والكتاب ال�يان

يف  االجتامعي  األكادميي  املركز  مع  بالتعاون  الرسيان  والكتاب  األدباء  أتحاد  استضاف 

القادم من  الطوري  د. بشري  امللفان  املوافق 14 آب 2019،  األربعاء  يوم   عنكاوا مساء 

الشخصيات  من  عدد  ( حرضها  تراث وحضارة  الرسيانية   ( بعنوان  محارضة  أمريكا يف 

املهتمة بالشأن الثقايف الرسياين، أدار الجلسة االديب روند بولص رئيس االتحاد ، بداية 

اقامها  التي  النشاطات  باختصار عن  ، وتحدث  االتحاد  بالحضور و ضيف  بولص  رحب 

االتحاد مبناسبة الذكرى 86 ملذبحة سميل و الذكرى 5  للتهجري القرسي البناء شعبنا من 

يف   االتحاد  أستمرار  مؤكدا عىل  االرهايب،  داعش  يد  نينوى عىل  بلدات سهل  و  املوصل 

اقامة املزيد من النشاطات يف سهل نينوى و دهوك يف ذكرى هاتني الفاجعتني. ثم تحدث 

الدكتور بشري عن تاريخ اللغة الرسيانية وآدابها و ثرائها ومعاجمها وعن أهم  اللغويني و 

الشعراء والفالسفة واملرتجمني واملؤرخني الرسيان  الذين تركوا ورائهم إرثا ثقافيا و حضاريا 

ثريا ، موضحا مدى تأثر اللغة العربية باللغة الرسيانية نحوا و رصفا و مفردات ، موضحا 

الزالت اسامء الكثري من املدن و البلدات يف الرشق االوسط هي رسيانية االصل، بعدها  

تم فتح  باب  أألسئلة واالستفسارات شارك فيها الحضور بفعالية  وجاوب املحارض عن 

جميع االستفسارات بتمكن  و وضوح.

شخصیة العدد



34 - 3372

بحث

1 
 

 دَطثشوًةاجَموًةا ا عى ابىّشيًةدّس

 

 

 
ُوىذّسا/  ًولو خذْبصّبا ˇ

ˇعْوًةّدا :

ٌِٕا وكِْوشيِٕا وَةشعْيًةا دَشةًاطًةُى ًفشّشا  َجويْوُْوًةا اْيةًهُى َجّشا ًاًُِقّيا جو َخيْوًةا دَعٌ
ُِٕا ٔاطيِٕا هفّشطًةا دَسُّيا  ، بلِْوشّيا ًّ فِْيًةا هُىي إخزًةا وًفيّصا خصْيْبًةا خذ ًّ ٍاططْو

ُّا َجويْوُْوًةا اْيٌّ دىوْي  فزٕيا ًَؤِيًةا ىْوهِيِٕا ُّّيا وًِذْي بض  ًًطوَس وًكذْيّشا َجويْو
ِّذًةا  ًاًُِقّيا اْيٌّ دّىوّيا دْيٌْوقشّطيْوًةا وٕخاسْوًةا بَاةّسا ، واْيةًهُى َخيًوا هظ

ُّ ِِٕا وفْور ُّيِٕا وعبّْذًةا دخْويّّؤا عى َطٌلظِٕا وشْوهًط ِّيِٕا وَعذّسًُةا دَؤبِوًةا َطجْيًا ُّ ٕظا ص
ُِٕا وطًوبًةا بَةمم ًًَِفقًةا دًقِْو ِّا سْبو ْيّعّيا َةي  بْود َىذكٌّا فْيصًوُى قشْيًةا شْوهًط

ِّا عٍ ةًه ِِٕى ًَصوٕيا ي ِِٕا اطّبب فوّخ ُٕا ًةا شْوهًط ًقٍ ّىُوا يًوُى  ، وَىذكٌّا َجويْوُْوَةْ ٕخز
ُّيِٕا وًُؤايًوُى بفْوة ًَؤّيًةُى بّؤْوٕرا  ًَصقوٕ ا َةشعْية ِّا َجّشا جو  وجو َايلِِوًةا َعظقٕ ا ى

ُّّيا   ًُِّقّيا ًّ فّشطًةا دَسُّيا اْوًًة ٌَّ دًقٔيٍ جَبُشى َا ُِٕا دع ًًٌّةا دّيةٌّا دبِْو جو وَس
ِّا َجّشا جَموًةا كِْوشَيّ   خويذا دطفزا دًفَشطًوُى  دطثشوةٌّاوًّ ًاُْي جَموٕ ا دقْيٌوىُوْ بّى

ًِا طورييا   .  وطيو
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 دَطثشوًةاجَموًةا ا عى ابىّشيًةدّس

 

 

 
ُوىذّسا/  ًولو خذْبصّبا ˇ

ˇعْوًةّدا :

ٌِٕا وكِْوشيِٕا وَةشعْيًةا دَشةًاطًةُى ًفشّشا  َجويْوُْوًةا اْيةًهُى َجّشا ًاًُِقّيا جو َخيْوًةا دَعٌ
ُِٕا ٔاطيِٕا هفّشطًةا دَسُّيا  ، بلِْوشّيا ًّ فِْيًةا هُىي إخزًةا وًفيّصا خصْيْبًةا خذ ًّ ٍاططْو

ُّا َجويْوُْوًةا اْيٌّ دىوْي  فزٕيا ًَؤِيًةا ىْوهِيِٕا ُّّيا وًِذْي بض  ًًطوَس وًكذْيّشا َجويْو
ِّذًةا  ًاًُِقّيا اْيٌّ دّىوّيا دْيٌْوقّشطيْوًةا وٕخاسْوًةا بَاةّسا ، واْيةًهُى َخيًوا هظ

ُّ ِِٕا وفْور ُّيِٕا وعبّْذًةا دخْويّّؤا عى َطٌلظِٕا وشْوهًط ِّيِٕا وَعذّسًُةا دَؤبِوًةا َطجْيًا ُّ ٕظا ص
ُِٕا وطًوبًةا بَةمم ًًَِفقًةا دًقِْو ِّا سْبو ْيّعّيا َةي  بْود َىذكٌّا فْيصًوُى قشْيًةا شْوهًط

ِّا عٍ ةًه ِِٕى ًَصوٕيا ي ِِٕا اطّبب فوّخ ُٕا ًةا شْوهًط ًقٍ ّىُوا يًوُى  ، وَىذكٌّا َجويْوُْوَةْ ٕخز
ُّيِٕا وًُؤايًوُى بفْوة ًَؤّيًةُى بّؤْوٕرا  ًَصقوٕ ا َةشعْية ِّا َجّشا جو  وجو َايلِِوًةا َعظقٕ ا ى

ُّّيا   ًُِّقّيا ًّ فّشطًةا دَسُيّا اْوًًة ٌَّ دًقٔيٍ جَبُشى َا ُِٕا دع ًًٌّةا دّيةٌّا دبِْو جو وَس
ِّا َجّشا جَموًةا كِْوشَيّ   خويذا دطفزا دًفَشطًوُى  دطثشوةٌّاوًّ ًاُْي جَموٕ ا دقْيٌوىُوْ بّى

ًِا طورييا   .  وطيو
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ًُِّقيْوًةا دفّشطًةا دجَموًةا   : ا ثشوةٌَّطد َا

ًِا طورييا  ِٓب خويذا دطفزا وطيو ا يًةداةاىُل بةس ىّو ُفًقا جٌموةا دطثشوةا ًّ ج
ِِا ا اطوسييا ( دُفًقا ىوا مبؤّعةوبّْا د) ًكا دطجْي قطزا عى جٌموًةا بعوةٌّعظًق ا دش

ِٓب خويّذَش ًِا عيزقيا ، وىذٌكا ا جوُّيْبعِيا ًّ دسا دَدعْبش ًّ ج ا دطفزا وطيو
ِِا ب ا خًةا طجْي فةْياسوًةا وخٕبا وبض فةخًيذًةا خزُا َخُّيَشُفيقوىوْ اُا ًِي

 ا ايٌم اخذدا ، ا هقشوّيا وكةوبّْا وقشيْبًةًِةشًّيوَف

ُّ ًِا دخويّذا دطيعًةاةاىُل جٌموةا بظوعش ا ، اةاىُل ا دطيوًوةُى وشوةفةا دىذ
اةاىُل ِا اخزُا ، ا دجٌمو ا وطفزصْبًًةا وةممُى ، ال ملّشا دًضيّذًةدًقشبّْا طجياْو

ِّدةفقُى داخِوةُى جو طفشيوًة ا ا وؤبِوًةشةوًةا وَيا وةشعيًةشًةا ودّسا وبوؤّيا وهص
ًَ ًَا خلضّوذّعاوًةُِيا واةرُيا وكِوشيِيا وطيظِيا ، اةاىُل د ا فشّيا ؤطشدوةُّيا 

ًَ ِِا وهصِّ اًىّيخشّيو ا ا وقوسدّيشبّيا وَعا سوخيًةخوًةا وبصطْيا واسبعا هص
 ا واجنويضّي

  

ًَشبّْيًةا دسجّْصًةا دَصوّدا هفّشطًةا  فّشطًةا دىذا جٌموًةا ٕباًةّيا يًوُى ةعْيشْوًةا او َسُّيا و
ُّيًةا  ًَيّذعًةا مَبووٕ ا داْوًًة ٌّا ًّ ًَشدْوَةْ وَجشّوطَةي  بظّّّبب ْيو َوي  خذ َطى

ِّيًةا ًَشدْوًةا َاٌةّسيًةا  ًَضّيذًةا َادّش ا دًقٍ ًّصشْيٕوى مًل، ٕباًةّيا يًوُى دَشؤةًفا جو 
 ، ٌَّ ِِٕا دع ًّ ًٌٔةَقْذ ُّيِٕا  ِِٕا دفْيصوىُو وًقادَششًكاَجويْو ِٓب  ْ عْبْيٕذا وَاًْيِيِٕا جو ٔفوّخ ًّ ٕج

ُّّيا  ًَرّبيًةا دَسُّيا ّجّو ًٔؤعِٕا ديْوّدّعا فزْيٕصا دَششسْيٕوى َجويْوُْوَةْ قا  ِّا  دَحشْوٕبا ي
ِّا اططْوٌكظّا دْيٕوى خذدىًوا َه. ٌِٕا .كيْوًها مل يةَهّ ى ِٓب عٌ  طوّسًُةا دسُّيا جٕل
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ِّا ٔاططوٌكّظا عَب ًَربّا ى ًٕاصهًةا دعْوًّشُى اسْيلٌّا كذ ًها ًُؤايًوُى جويوُوَةْ د ش 
ِٓب ٔكَِصّ بظبب ردْوفٕيا دفيصوىُوْ َوؤبذّعّشا ىُل هبؤيشْوة َسُّيا ًَؤو ِّا جٕل عْبْيٕذا ّب

َِٓبي  ا ًهدسقْوْبى عٌّ ًا دًْوبُش ٕوى فشيّظا ًّ طبب ٕها يدفّيّصا ًها َيؤيفْوًةا مبا ُى جٕل
َِي  بود خّذ ًَذٕعا هَشعّي ُّا ْوًةا او ٔجا ؤْبّجٕوا او  ِّٓبا إخز ِّٓبا ، وًّ ٕج ذّشا . ىِا ًّ ٕج

ِٓب جويوُوَة ِِٕا جٕل ٌّا دبعوًةْ ال فيصوىُوْ اُْي ُظّي ًَق لًويًةا دفّشطًةُى بظبب عًةا و
ُِٕا ًط ًِٕا دًِفقْي ىقِو ِِٕا داُْي اةٕرا دخيْي  ّوا يَوي وْو ُِٕا دعٌّ ىّوا شْوهط جَوي  بِْو

ِٓب خويذاوًةا َا.. بود ىٕذا ْيىّوا فّشطًةا دجَم عًةا وشْوةٔاطوىُوْ طْي ًُِقيْوًةا سبًةا جٕل
ِّيًةا دعٔبذهىُوْ شَقدْي ِّا بود فشطًةا دجَمى َيو ا وُفْيقٕوى وًةىْبوًةا بَيؤوفٕ ا وًُشا ُظّي

ًّّيا بةهةيّ  ِّا قذ ًِٓةا دًِّي ًّّيا ًّ َش  . 2102ًّ كِوْ قذ

 : وًةاُّييّا دجَمشًطا َسشْبْيًوا او ٔط

ُّكذ ْيىوا اوًَة ُّا ِّيْوًةا داْورّخْ ًّ بني اِوًوًةا ردْيٕفا جو ةٕبيى هض ًةا داْوهّؤ
ًةُيًةا دفشؤوفيْوًةُى اْوبًةا دفيصوىُوْ عبيٕذا سدقْبْوًهُى بِيّصا دطًوطوْوًّيا و

وًةا عٍ ىبّْوَيخًةا وشَقعًةا وعّشقًةا ًّ فًووصدْووبّشيًةا دشًفوًةا يًةُى هطًوقًةا ًفوّس
ا دعٌّ ًّ كى ا بؤبِوًةوًةا شْبْيًوا اطرّيقًوا جَمٕها يًوُى ةًْيىًةا دّشًةُيِٕا ، ؤبِوًةا اْو

ِِا ِٓب ًٔ ج ُّيًةا هَؤصةًاهِْوًةا َةوّدْبًقا بٕيى ايٌم  ٌّا دّجَشط ًةا وّبا دؤْبْوشعية ِّا دْوْج اْي
ُّّصا ُِٕا داْو سُّيا دبش ِّا ٔخوقٕ ى خْوًّ بِو ِّا ًةًَةْ اْي وًِاْية جو دْي وشوًفاًّّيا جو كى صْب

ًّّيا  ٌِٕا جضيِٕا  –ايٌم صدقٕ ا دبشُّصا ُصيِٕا شوًفا َيقْيّشا ًةا ٍازًّيدشقيوىُوْ َفدَسْ ًقٕا عٌ
ًَ –ا ًةقشطيْوْودي –بطًوقًةا  ًّا د ا ًًةفّيا دكى اْوا ٕهى سدْوصّّّّودعِوِيًةا وفّيقو

ٔوخ عٍ ًقٕاَ واْيةٕهى شوْيطْوة بّيةٌّا وًفوًةا شْبْيًوا َخةْيًةا وشقيًوُى جَمًِطا عًوُى . ٔق
ِّا يّيا ؤيفْو، وَي يًةا عٍ ًووًاا دَةوةْبوًةاوُى كًويجو فزطّيٕةى ، كذ اْيةىّوا ًةا بوص
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ًَوطفزٕيا ًةُيِٕا ورُيّٕيا وةشعيةُيِٕا وًووإ ا اْو يًةا درًُضا ًزدوةُٕيا ًَصٌىِٕا خّضو
ِّا جو وًْوشّخًةا ... وشش دبذ ّخ ِِا (  01)  ُضا ىُل َعقبّْ  وًةا . دجٌمًِي

 :  وًةاظقْوِيًةا دخُضاًهُى جَمَع

َِي  :  ْي َعظقْوِيًةا وةرقوّيًةا جَط ةْي هّبًوا وًةا ًاًِةا بفّشطًةا دجَمةمًخد وخْوَب ً 

ِّا مبؤِيًةا دكًةْبًةا دْيٍاديِٕا : ةٌّعظقْوِيًةا ّي – 0 ًّوًِاْية ملَصطيٕزا ي ، وٕها ِْوًةا وّيا داْو
ِّا دًها جّذهًةا او كفصًةا دكوي  ةًْيِٕا دقٔيمبؤِيٕةى ّي ا ًؤّيًِةا خلويذاىّو ٍ بىِا فوخ

ٌٕ ِِٕا ع ُٕا جو قويٌا فوخ ُِٕا دعٌّا وطِذًةوكوى اةّسا وجبووًةى ًّ ًورد ،  ا دبِو
ِّا وصيذهىوْ ٔاطوٕرا دخويذا ُٔظّي ًِٓةا ومٔحعٕوى  ِٓةا بةس َش ْبًةا وفوْيطوىْوْ جو كًة َش

 . ا ًةِْوًّداْوًٕطاهىُوْ ملصوّيا خيوٕ ا وسُواهىُوْ ًؤِيًةا 

ِٓةا د ) يِٕا : عظقْوِيًةا اْيةٌّ – 2 ( وبشاهىوْ   2112بةس َشخوفًةا دطْوكّظا جو جٌبذد بص
ِِٕى  ِّيًةا عْبذىُل خوصدّجا هعٌّ وشوسإهى بصبًّْقا هذْوك ٌّ قطو ا وفزًا وًؤفيًةا طوى

ٌّا   ُِّيا وبّشيًةا دخذك  ا دخضيًةا ًةٌوطْووَعال شوٕيا إرا طيظيِٕا وشيِيِٕا َاةشعية
 وًِاْية . ًةُيِٕا دْياْووًزدوةُٕيا ا عٍ خضوِٕا دخيوةا خًةذهىوْ دال فًودًوعٔبدَدعةْيْذ 

ًَخضْوٕيا يٕوى  ِّيًةا طْوسّجّذا دٔاهٔةخة  ُّّيا وب ِّا دًوْوإ ا فزْيٕظا بْود َسُّيا اْوًًة ًِّي
ِّا اّخّشّيا .  ًّّيا َىى ًِّي ِّا َقْذ َُّصّ جو جَموًةا ًّ ًِّي  ّيةٌّيًةا دَبش
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ُّّياًوْوإ ا فزْيٕظا  ًعيزُويةا خَذس َسُّيا اْوًة  ِِ دجٌموةاا ًِي  ط 
ˇ

(  288خْبض ًّ ) 
فةِوةا وًِيِا 

(  21دكةوبِْا ) 
   كةوبِْا 

ُّّيا هزومًشيّوًةا اليلا ؟-0 ُظيوْ جْبي هعضا طوسٌة ˇ
شششا دهصِا طوسييا . -2 ˇ
ًِيِا ال شالًا داططوٌكِظا داةوةا وعْبِذا دشلخةا . -2 ˇ
ِْا تظورييا ( -1 ًشا بش طّشفيْوْ ) ًّ كةْبا دفيوظوف ا وةرمج ˇ
ايلِا يِا قِِيا ُصِيا ًّ طوّوّسا دكِوشّيا بقاَ . -5 ˇ
ًَخِوقيًةا ) ؤًهٕبا ( -6 ˇ
دربا دخيوةا . -7 ˇ
هصِّ ىّييوَةْ ) خمشا ( . -8 ˇ
فزًا دخْوة اْيّظّشا دْبَىظةوْ . -9 ˇ

ْيذعةا ويوهفِا ) خمشا ( . -01 ˇ
بذ دعشْ عوٌلي . -00 ˇ
اٌةسْي بشيٌلا . -02 ˇ
شوٌا الةسْي . -02 ˇ
جبوهِيا دهصِا دطوسة . -01 ˇ
ُِا وًذرشيًةا . -05 اةسا دبية ُىزيّ دوكةا دقِو ˇ
اطوسا د) طالى ادهذيّ ( عٍ ًصيخِيا دًذخًنا . -06 ˇ
بىشا عى طفشيوًةا اةوسيةا عةيقًةا . -07 ˇ
ِّا جوُّيا ًَطلظِيةا ًذيِِيا دعٌّ وج-08 زي  مبًةسؤًةا دَسعي ˇ
خوًقا دطوسّييْوًةا خذًةا ) بوصِا اجنويضّيا ( . -09 ˇ

 

(  0) قذًيا ًِيِا   
- 02 -21بظيقوَ ) 

2102  )  

0 -  

(  211خْبض ًّ )  
فةِوةا وًِيِا 

(  11دكةوبِْا ) 
ˇكةوبِْا   

ىذيّْا كةٌّبّْيْوة / بيبويْوجّشثّيا دْدرٕشا جزًِٕيا عى هصِا   – 0
ˇطوسييا 

ًّا اْيوْيض ( واطورُى بعادا داكيةو .-2 شوعيةا دبشيةا ) اْيِو ˇ
ىيٌِةا بني ششيزّوًةا يوهفِِيا ودوًِظا ةكيٕوا عى خٌلًٌةا . -2 ˇ
ِِا دًذرشيًةا دفيوظوفوًةا جو بيةُىزيّ . -1 مش ˇ
ُّا . -5 ًشدوًةا وًوسد ˇ
صدقا ديودعا جو اشطزا ةْبيويا . -6 ˇ
ُيظّ جو صًشا طوسييا . -7 ˇ
اكيةو ) خمشا ( .  -8 ˇ
شْبقًةا داةسا ) ًصوخةا ( . -9 ˇ

.ًاصهًةا خذةا ) ًصوخةا ( -01 ˇ
جزا دطفشيوةا طوسييةا ويوّدّعُى .  -00 ˇ

ِّا )   ِّا ةسي (  2ًِيّ
(  2102- 1 -0بظيقوَ ) 

 ˇ

2 - ˇ
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َُىشيِيًةا . -02 ِٓةا  اكيةو سشا دش ˇ
ًِا دسجوشةا دًذيِْوِيًةا عةيق ا . -02 بية ُىزيّ ةسيّ ةًا ˇ
ًود طويف ا وًود دعةيْذ قا هصِّ اًّىّيا اطوسييا . -01 ˇ
طوسييا ) بوصِا قوسديا ( .  –هصِا اسًّيا -05 ˇ
اورخةا دعةيشوةا هلظيقوُيةا جو هصِا اسًيا خذةا )  -06

ˇبوصِا اجنويضيا ( . 
 158خْبض ًّ )   

( فةِوةا 
وًِيِا دكةوبِْا 

( كةوبِْا    16)  ˇ

جو دٌكشا طىِذا دعٌّ -0 ˇ
ششسا وسًضا جو طوكال وقاَ دعبّّْذا -2 ˇ
ِِا  وشفري خبضٕةى ويةيش ًِى طىِذا -2 بقطويىوْ وسدا جبِ ˇ
اوًةُيوةا وطىِذا -1 ˇ
يا مسيال ) ًصوخةا ( -5 ˇ
ىوًظا دجوجٌض -6 ˇ
خموسةا كيةا مشوايى ْيصوع وًصوخةُى اوًةُيةا بٌلريةا -7 ˇ
سعيِا دسيا سُيا دًطوسُوةا -8 ˇ
صدق ا وخارويةا جوُِيا بٌِوطا عريقيا اًيِيا -9 ˇ

عوٌا بقبًّْوا -01 ˇ
فيوظوف ا وةرمجِا اطورييا -00 ˇ
يًّةا طوقا دُوًفِخ-02 ˇ
) ًصوخةا ( بشقال دطىِذا -02 ˇ
اوًةا دطىذوةا ) ًصوخةا ( -01 ˇ
اليال خطيةا ) ًصوخةا ( -05 ˇ
ًوةا خبْبزا شىّشا يوى باةسْ بيةُىزيّ ) ًصوخةا ( -06 ˇ
) ًصوخةا (  0922اب  07-7 ˇ
ٔيٌْي ) ًصوخةا ( -08 ˇ
طيثو بيِة اةًوي واديوَ ) ًصوخةا ( -09 ˇ
ِِا اخزُا ) ًصوخةا ( -21 جووةا ًّ اٌةوس الةروةا دًِذي ˇ
ًِةا ًزيشا باهقوط -20 ) ًصوخةا (ًٌلّيا دمسيال بظيفا ويو ˇ
ةوُيٌةا د) هوهو ( يذوعا شوًرييا  -22 ˇ
اطوسا ةشعيةُيا بني ًذيِيوِيةا عةيق ا وبةسُى -22 ˇ
كوسافظقوفا فوهوس بيذسو-21 ˇ
عْبذيصوع دؤوبّْا خموسا -25 ˇ
يوطف قويةا ويؤيفوةى بوصِا -26 ˇ
ˇ

(  2ًِيِا دةهة ) 
(   2102-8-0بظيقوَ )  ˇ

 2 - ˇ
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 112خْبض ًّ )   
( فةِوةا 

وًِيِا دكةوبِْا 
( كةوبِْا    52)  ˇ

ًّيًةا داطوسا  -0  شوفا دّسشوةا هوة فش

ٌّيًةا ديوسةُا وهصِا  -2  طيٌا دبشُصا يوُى خب

طوسعف ًوٌةا دسيةا كشيىةا ) يودية سشا ، كشيىوة  -2
 ًؤعيةا ، كشيىوة شوملا ( بذعْبش بذشةا دُيِوا 

 سُيا اوًةُيا جو جويوُوةْ اةوسيةا  -1

 قاَ دجويوُوةا طوسييةا  -5

 بشوبا خليٌا بذسا دمخصا او دشةا  -6

 بشُىزيّ  -7

 اشوس جو عوىذُا دًصوخةا  -8

 ةًوص بذعشا خبذوةا  -9

 هصِا  -01

 سعوط حوُقا  -00

 جويوُوةْ َدّسسًةا  -02

 خمضيةا دطىذوةا  -02

 جوجٌض  -01

 ىوًظا دجوجٌض  -05

 بية ُىزيّ دسجوشةا دًذيِيوةا  -06

شششا دخربا دببى بني فوشق ا دبؤوِيا وؤخِخا دكةْبا  -07
 قذيصا 

 شوفا ديوهفِا جو ًصوخةا طوسييةا  -08

ًعبذُوةا دجويوُوةا طوسييةا جو بشيةا دًشدوةا  -09
 جويوُيةا 

 ثشيذ ُضىا طعيِا اةا دخويذا  -21

جشا دجويوُوةا طوسييةا جو شقوةا دًصةاهِوةا  -20
 دهصِا وشوةفةا خبذةةا دشششيوةُى وسطيٌلوةُى 

 زًا اةوريا جو اشطزا ةشعيةُِيا ف -22

 

 

 

(  1ًِيِا د اسبعا ) 

 -0- 02) بظيقوَ 
2101  )  ˇ

1- ˇ
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(  526خْبض ًّ )  
فةِوةا وًِيِا 

(  62دكةوبِْا ) 
ˇكةوبِْا   

 صدقِيّ بيِة طيٍ منوِطا وقاَ  -0
 شويخا داوًةا -2
بوؤيا عى شزشا دخصِخةا طورييةا  بوصِا دسيا بذشةا -2

 دُيِوا 
 خظِا داسبيى (قوعا ) -1
 َخَذةةا دسقٌا طوسييا -5
 اةسي و.....-6
 ًشجِيةا دقذَ خضورا -7
 ُيِويا ) ًصوخةا ( -8
 بيِن اوًةي -9

 ديوْجشثّيا دعٌّ جو ةسيّ ًِة ا اخزيا ًّ دسا دعظشيّ  -01
 كشيوةا ًّ ةشعيةا داةوريا  -00
 صدقا دًفوخةا دهصِا اًىيا جو منوِطا عيزقيا  -02
 هلظيقوْ طوسييا وًِذًاّيا -02
جشا دطورييا دًوؤيى جو بِيةا وشةاطةا دصًشةا -01

 ًوؤهِيةا عٌٌيةا 

(  5ًِيِا دمخصا )  
2101  - 6- 01)بظيقوَ  ˇ

5- ˇ

(  688خْبض ًّ )  
فةِوةا وًِيِا 

(  77دكةوبِْا ) 
ˇكةوبِْا   

خذ صْبِا ًّ جوخن ا ..وًا بةس ىذٌن ..اسا شقوّ دسشا -0 ˇ
داعض وجوخنيىي مبوؤي وُيِوا -2 ˇ
قاَ دؤْبوةا بني جومشُى وكى ششيشوةا اخشُةا -2 ˇ
ةورمجا قذًِيا دكةْبا قذيصا هوصِا كةْبِيا خذةا -1 ˇ
عصةس -5 ˇ
ىوًظا داْيةُا وُصشا -6 ˇ
ُوىزا عى جويوُوةْ طوسييةا -7 ˇ
عادا دجويوُوةا اطوسييةا -8 ˇ
عٌّ وًوفِوةا بوصِا طوسييا -9 ˇ

دٌكشا ديوًا ةْبيويا دهصِا اًىيا -01 ˇ
ايّ دفاط اةسا دُوٌكشيوةا -00 ˇ
ةوُِيةا ًّ عِلْبا ) خوةا ثةا ( -02 ˇ
ًشجِيةا دقذَ خضورا -02 ˇ
يوًا دخمشا ) ًصوخةا ( -01 ˇ
اةةعري ) ًصوخةا (  -05 ˇ
ُيظّ خذةا ) ًصوخةا ( -06 ˇ
اةسي خصِا ) ًصوخةا ( -07 ˇ

(  6دشةا )  ًِيِا  
2105  -6-0بظيقوَ )  ˇ

6- ˇ
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ال شْبوةوةْ اةسا ) ًصوخةا ( -08 ˇ
ًشدوٌن جو صًيِوةا دفوطا ًّ اوسون ) ًصوخةا ( -09 ˇ
اةسا دببا ) ًصوخةا ( -21 ˇ
ًّ شششيوةا  –عِلْبا  –اسبيى -20 ˇ
صوخيا داكيةو سًضا دًةوًيوٌةا دعٌا ببيويا اةوسيا -22 ˇ
صدقا دًفوخةا دهصِا اًىيا جو منوِطا عيزقيا -22 ˇ
اوًِوةا صعورا جو ُيِوا وفِيةا دمخيةا ةبيويةا -21 ˇ
ششيا دفشؤوفوةا ًصيخيةا عريقيةا -25 ˇ
جشا دطورييا دًوؤي جو بِيةا دصًريةا ًوؤيويةا عٌٌيةا -26 ˇ
ِٓةا دًشديّ ) بوصِا قوسديا ( -27 ًذي ˇ

 ˇ
 226خْبض ًّ )   

( فةِوةا 
وًِيِا دكةوبِْا 

( كةوبِْا    22)  ˇ

جويوُوةْ طوسييةا وقاَ عظقا دعٌّ -0 ˇ
صدقِي داوًةْ وهصُِى طوسييا اليلا ًطو وششٌكى ؟ -2 ˇ
يوًا ةْبويا دهصِا ديا -2 ˇ
ًبوِعا دسُيا عريقيا ؤوب اةوريا -1 ˇ
قاَ دؤْبوةا بني جومشُى وكى ششيشوةا اخشُةا -5 ˇ
ُِا وقطزا دعٌّ جو خقال دًوفِوةا -6 دوهةا ... وقِو ˇ
ِٓةا داوسىي -7 بشديؤاْ كٍ ًذي ˇ
ايضجذا ديةا جِيْبةا -8 ˇ
ُٓةةٌّا بِعبذُوةا دكوةِشا جو عريق -9 قاَ دطوبو ا دا ˇ

طووًيا ) ةوُيةا كشيةا ( -01 ˇ
ُيِيب وشوشِا  -00 ˇ
شوٌا .. اةسي ) ًصوخةا ( -02 ˇ
اهقوط مشٌلي ) ًصوخةا ( -02 ˇ
قطشا ديوهفِا ) ًصوخةا (  -01 ˇ
ُفؤةا دقٔيٌةا دخاسوةا ) ًصوخةا ( -05 ˇ
خمشا طوسييا ًعشْبيا وطفزيويةا ةْبويا -06 ˇ
صدقا دًفوخةا دهصِا اًىيا جو طشا داشطزا ةْبيويا  -07 ˇ
ُِا -08 ايضيذُِيا وًصيخِيا بني شششيوةا واوهؤ ˇ
ايةوةا يوىذيةا جو عريق -09 ˇ
( ) بوصِا قوسديا (  0922- 0921دوسسا داةوريا ًّ ) -21 ˇ
فزًا داةوريا جو اشطزا ةشعيةُِيا  -20 ˇ
ˇ

ِا دشبعا وةًِيا ) ًِِي
- 00 -0( بظيقوَ )  7-8

2107  )  

7- ˇ
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 288خْبض ًّ )   
( فةِوةا 

وًِيِا دكةوبِْا 
( كةوبِْا    21)  ˇ

طْبشا عٌٌُيا  -0 ˇ
ِٓةا بْبويةا اةوسيةا -2 بشيٌلا عادا داكيةو سشا دش ˇ
ًبوِعا ةشعيةُِيا عوٌةًِِيا -2 ˇ
هصِا طوسييا وًوفِوةى جو عريق -1 ˇ
اةسا طٌريا بوبى ) ًصوخةا ( -5 ˇ
دملٌةَبش هْذْبْبا ةو ُْبِا هذوهقْبا عٌا ًصَةسشِا باْيةوٕةى -6 ˇ
شقوهًوٌم ؤهيْبا وىْبوْي طيفا -7 ˇ
ةوُيٌةا ًّ عِلْبا -8 ˇ
ُيِيب وشوشِا -9 ˇ

ال شْبوقوةوْ اةسا -01 ˇ
ُيظّ يشخا داوًةْ  -00 ˇ
) ًصوخةا (  قطشا ديوهفِا -02 ˇ
اةسي خصِا ) ًصوخةا ( -02 ˇ
دقطوةا ًشدوةُيةا خذا ًٌِةا ًّ  اُِقيوةا دخصْبةا -01

ˇطوسخِا دقطى عٌا 
َ باشطزا  ششيزا  0702فزًا دعومساْ بج -05 ˇ
هصِا طوسييا وسخصةا عٍ ًطورُويةا ددسا -06 ˇ
ًصوخةا وهصِا ) شلش طيثو طوثظا ( -07 ˇ
ˇ

ًِِيِا د) ةشعا وعظشا ( 
- 21( بظيقوَ )  01 -9) 
1 -2108  ) ˇ

8- ˇ

(  228خْبض ًّ )  
فةِوةا وًِيِا 

(  28دكةوبِْا ) 
ˇكةوبِْا   

ِّا دبشُصوةا -0 فزًا دطيثو ًوًا دٌُليفوًةا ببية جْبي ˇ
فوخا ) ااس ، ىوا ( اخشّيا -2 ˇ
طىِذا ًّ ىِا دسا ) ًصوخةا ( -2 ˇ
اةةعش ) ًصوخةا ( -1 ˇ
ًصوخةا ًّ طفشيوةا دةوةْبوًةا -5 ˇ
هصِا طوسييا وًوفِوةى جو عريق -6 ˇ
طيظِيا  –ًبوِعا اْيقِوًِيا -7 ˇ
ٌّا اةوسّيا -8 ٔيثحيِّيا داثيًةشثيوْي ( حوُا ًولةا اخشيًةا هعٌ ˇ
ششبا دخِيا دًِخا افشيٍ عيظا -9 ˇ

قوًا عى ًوةا ةسيِا -01 ˇ
ُيِيب وشوشِا ًيصايى هعضس عيظا  -00 ˇ
اهقوط مشٌلي ) ًصوخةا ( -02 ˇ
ًشجِيةا ) ًصوخةا ( -02 ˇ
اجشةا ًّ جووةا ) ًصوخةا ( -01 ˇ

،  00ًِيِا دخذعظش ) 
- 01- 21( بظيقوَ )  02

2108 ) ˇ

9 - ˇ
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ˇ 012طيثو -05
ًعال هصوريا دخمشا طوسييا -06 ˇ
طوْجيةٌّا اوًةُيةا ًّ يذوعيا ْيذيعا محيى سوثايى -07 ˇ
ةاوًا اودو وطيثو -08 ˇ
ٌِا دىوسًيضد ابوُا -09 سُيا اشطشيا جو طي ˇ
ىوسًيضد ابوُا طيوًا ًّ ىِا دسا -21 ˇ
ِِا دكةِبا طورييا ، بية اركا طورييا  -20 خضي ˇ
ًعبذُوةا ًصوخوفةا بني فيوظوفوةا طوسييةا ويوُيةا -22 ˇ
شزشا ةشعيةُِيا دؤوًا جو ةودِيةا -22 ˇ
ِِا ) -21 ( ) بوصِا قوسديا (  0921- 0922دوسسا داةوريا بني ش ˇ

 ˇ
01 
-ˇ

 211خْبض ًّ ) 
( فةِوةا 

وًِيِا 
(   28دكةوبِْا ) 

ˇ  كةوبِْا   

شوةاطِيّ ًزدوةُيا ةخوة بىشا -0  ˇ
طىِذا ًّ ىِا دسا -2 ˇ
ًشجِيةا ) ًصوخةا ( -2 ˇ
هصِا طوسييا وًوفِوةى جو عريق -1 ˇ
ُِا دجْبزا دخوكٌا وطيظوةا بعريق -5 ؤْبوةا اةوسيةا جو عوىذ ˇ
جٌموةا دكوٌكْبا دبية ُىزيّ وسُيا اوًةُيا -6 ˇ
عوال ) ةوُيٌةا كشيةا ( -7 ˇ
بشةا داهقوط ) ًصوخةا ( -8 ˇ
ٌُليووةْي قا اةسْي واوًةْي -9 ˇ

شلال ) ًصوخةا ( -01 ˇ
شويخا داوًةا ) ًصوخةا ( -00 ˇ
مخوسبْي ) ًصوخةا ( -02 ˇ
شويخوةا وطىذوةا -02 ˇ
طيثو دعش جو صْبِا دخاسوةا -01 ˇ
ؤوسةا دسًيةا جو ًوشِخةا دخموسا طوسييا شلش طيثو -05 ˇ
ُفوِيةا دًةوْبًةوْبَةْ خبيال وخمشْبةا دًذيِيوةا دعٌّ -06 ˇ
ِِا اًىِيا ... هصِا طوسييا بقةخاىل -07 ِٓةا دهص بظوخيا بص

ˇاوسخى قا فشطةا باةسا بظويِعا اُِقِيا 
) جْبزا طوسييا جو جيْجو ا ديوهفِا وفيوظوفوةا وطفشوةا -08

ˇبوصِا قوسديا ( 

ًِيِا ةهةعظش 
(  01 -02واسبعظش ) 

(  2109-2-2بظيقوَ )  ˇ

01 
- ˇ
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ُّا دفّشطًةُى  طثشوةٌّا جَموًةا د دًقٍ َشَشّسا هىُوْ فوط ا  :ىى َادّياوًّ عذ

ِِا دخْبصوىوْ  01)  ظًوُى جَموًةا َىى َادّيا فشْي– 1 ِّيِٕا  211) يةيش ًّ ( ًِي ُّ ( ًوْوإ ا ص
ُّيِٕا  ِّيِٕا وششًكا ؤطفزيا َةشعية ُّٕيا ويْوهف ًَذخنًّيا ًوْوإ ا دوًزدْوة ، وًْوفًوخًةا ٔهعّضا 

ًَعشْبّيا  ِِا ، و ِّا ٔاجنوْيّضّيا وباسبعا هص  . وخذكٌا ًوْوإ ا ةْوسمجِٕا قا هّص

ُّّيا وَجشّوطٕةى وَخّذٕةى  – 2 شٔبقًوُى َشوًفا دَؤبّعُى ٔجوّيا هشّخصًةا دطْوسًطا دَسُّيا اْوًًة
ًَخّيٕةى مَبؤعّيْوة َايذيْوهْوحّيِٕا اْوًًة ِّاْية اْوًِوًةا دخّّيا ىَوخ و ُٕا دْيو ُّيِٕا إخز

 ًٕاخذّٕدا بَاةّسا . 

ُٕافْيصًوُى عٍ جَموٕ  – 2 ِِٕا إخز ِِٕ ا وطَفضْب ِّيِٕا ًَصبًو ًةا دَؤبِوًةا جّويِٕا ا سْوّخ هَظٌظٌّ
 . ٌَّ  وَبزٕيا دع

ًَذٔبق َشوٕفى بني كَوي  –1 ًًَِةيٕةى مبا د َُّصّ وًَطوّسُٕةى و ِّيًةا دَبش شْؤةفًوُى جو ب
 ًاخْوُْوةٕ ى بَاةّسا . 

ِِٕا وبلى – 5 ِّٓب ٌَِيّ بلى ٕج ِِٕا خّٕيا ًّ َيشةْوَةْ وَةشعْيَةْ ودْوْج فٔوخًوُى جلَويًةا دٕجّب
 َايلِِوًةا . 

ِّا طوسيّيا خبذكٌا ًوِواا فيصيَويىي شوخوف ا صوِعا دكةْبًةا  -6 طوسًطا دهص
 دًوعْبْودىُل ال فشًيًةا دطوكًوُى .

ِّا ًّ كةوبِْا فيّصإهى ةُيا مَشيىي ب-7 ِِا دجٌموًةا . خذ ًِي  يةيشوًةا دًِي

ِِا ال ُفيقوىُوْ بفؤًها اقٌّيا او كى ةهًةا يزٕخا ، وايٌم ديذٔعخ ديوُى -8 ٌّا ًِي خذك
 جٌموًةا اقٌيًةا . 

 بؤوسوًةا دبوؤِيا اكذيِيا ًةدْيوِِيا وًّ َبَذس دبيًةا دعٌّ .  -9
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ٕٓا طْبئٕزا  ٔخزيّ

 
 
 
 
 

ُّْا ًَْب : َبزقئَعٌ ٔبزّي َُْقط ْٔ ُّا  ّّٓا ّعً َّ  َيى

َّْا ُُْوفْى ّٓ ْٕٓاب ّْٔ ي ُّْا د ًّ ٌٓٓ َنىنبٍّا: مَبزَنْب َٓ ٕٓا َبً  َْؼ

ًْٔ ٔاُْىٕ ًُُ َّْئٕزا عّ  بائّذٓيُّىٕ رّقٕكا َٔ 

ّّٓؼا ًٓ َٓ ْٕاْبذُوٕ ٕبِ َيْب  َوسطئظّا د

َُْنًذئٔ َٔ ًّا  ُْ بائّذا ِاخٕشْ ٕٓا ّاػُىّفائ ًٓ مٕباَخذ َع  

ًُّٓىٕ ّرَضئٔ َئ ْٔخؼّ َُني   بَطًئٓظ

ًَني ََِاْؼْىٕ ع ُْٔ ََشَئٔ ؤيئبًُّّْىٕ و  

َٔٓ ََعًئ ًُّٓىٕ  ّْ  َدَْؼْبضْبْىٕ يعْىقبّزيُّىٕ: يٓٔظًُى

َّْٕ ّْؼْى َْٔ َدمٔلفَشم ِا ّٕني:  ََخظشئٔ ب َُٔ  
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َُٔ ػٓئجّْا خشئ ٕٓا َع َّ ُْ ْٔ ًًََُُّىٕ ! ّاّسا  ُّأَِأََخذ   

َٓني طْبئٕزا َٓٔ خٔبزّي ًَْب خ َُْقط ْٔ  د

ٍّا  َٓل بٕكارٕطا ّطًّٔف َُْخ ْٔ د  

ًَٕذا ػًئخٕٓا ًُّٓىٕ ًَٓئّإ َبٓؼ ٍٓ مّسهّْ َُ َّْرّوٕ: ّب  وَيُجَْٕبا َا

ٍّا ًُّٓىٕ ًَئؼٍّا : جْىوّصيُّىٕ َؼئْه  ٔطَف

َّا ( ًّش َْٔ ع ّٓا ) جًئض  ََخٕضئ َئ ٔاُْىٕ َايو َدػ  

ًُّٓى ًٕا مَلؤَْع ٕ طزئٕكاَدمَن  

ُُّْىٕ َٔٓؼُُوّي  َْٔ ًّا  ًّا ٔصْب  َاو َيُؼّ

           ...........  

ِّْى ؤإ دئْب ًِٕ: ٔإ فؼئش   وَاػْىّسّيا ّيا ئّؤف دئ

ّٓا ًّ ُّْ َٔؼ َّْا و  َاو ػَكٌ اْوسّخا دَبشبّشيْى

ًّا ْْٔه ّٓا دّفخ َٔ   مَباَطْب بَافٍّا ٔدْبّؼ

ًِٕ ئكّٓطا  وّيا ّطٕاّ ّب

َُُّىٍ  ّٓىهٔإ خّما  َٔ " ٕثحئ " وَاسػئ   

ًّّٓذا ؤإ فًئؽ بذْوّنىه َْفَكع فْىيّهٔ صئ  ٔإ ٔا
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ًَع َوػَىس َوعَشم  ٔإ صّع صْويّضّيا بَاط

ًّا دبَْكٕزا  َبًخُىد ّيا بٕعا َدَشئخ ٔصْب

ٍّا ًّ ًٕا ٔخف ٌٓ ٕرْج َْٔ ٔؤيَف  ََفٔضص 

ّّْؼا َْٔ ِا َْٔ َبشّئا طشئّكا   َدََكذَئٔ 

َٕا  َْٔ طْىرْٕا ََعز ٔخزٕػاَاو   

ٍّا وَطْٓىٕرا ( دٕػّشا ؟ َٔ ) بْى َِّى  ّاّسا َخّىا: ّيْبّؼا 

ُّْوا ْٕا بَظ َٕا َْ بَطزٕفا د َِّى  ُْ ََْنظًَ  ملُىٕ ! ّيا ٔا

ُّا دّيزٕقا بَكًّطا ؟ ًَُ  وبَْْج

َّٕشّ  َْٔ ِّّىا  ُْخٕضا  ْٔ ْْٔهّفىه دّيا   َْٔ  وّاَدّ نئف ٕدئ 

ُّْسوه ِّّىا َب َُْعَكْب  َٔ َّشّيا  َّوهوصْوقّشّقا د َٕاس َََنع  : مٔلُ  

              ..........  

ََسبئ ٔؤًُّىٕ  ٌٓ َٓ ََعّشبّْا : ب ٍّا د  اُو ٔػْه

َُٔ َايُئ يْهُىٕ َيّٕشْى ؟  

ََسٍ: َايّها دّاصيِِئُُوٕ  َْٔ َا ٔصيْهُىٕ   

َٕٓا دّيّٓعا َٕٔذ  ُِ ّْا ّي ّْا بَاَسعٌ: صَّسع ِا ّْا ٕخاّسا اِِ  ٔا

ّْا  َّا ُِ ؟ د َّاّي ًَُّّيا يئَّايْهُىٕ و ُْ َٔ  
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َْ ٕػُئشّّ ًّْٓى ُْيئ َذئ  ائ

ٍّا د " ّنُئ " ُْيْهُىٕ ٔػْه ُُِْوٕ ائ  وَا

ًّين  ػْبْىقْىٕ يئ دٔإخا َبْه

ُِْوٕ بَعّشدْو وَصيئًْى َايو دبّْٕعني ِاُُْوٕ      وَا  

َْٔ نٌ َاػْىّسّيا  َطٔفكُُوٕ اَلسّعا 

ًٌّ ؟ ُُِْوٕ ع ٕٓني ِا ََ َٕٓا َ َٕٔذ  ّاّسا بّطْب 

ُُِْوٕ َق ٔطًُْوٌْ: يْهٌ يْىسقُىٌْ َاؤقذَْوَٕا  

ُٔذّيشٍ: ًٓهُىٕ  بَاَسعٌ َوْب     بًَذ ََؼفًَخ

ًٓهُىٕ ًَ ًٌّ جْبْىّب ٕٓني ع ََ  ّيا َ

َْْنُىٕ ًْْى ّْا دئُُىقّشط  ّيا بٕعا ِا

ُِ مّلهْىَْنُىٕ ّْ ٍَْ َوػكُىيْى ًّْٓى ٌْ َذئ  َايُُوٕ ي

َّْا ّْا ٔخًّفا دٔػشّػًْى ّْا ِا  ٔا

ّْا  َْ ِا ٌبائّكشٍ ّيٕش يًْىبًّ  

ُْ ِّٕىي ُّا ّعٕكْب   مٔلشَنْب نئ

ٍَْ ُْ  َْىّشّ ّٓ َٓظّ  ُْ ًَْضنْٓا َٕخً  و

        42/4/4109  
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ُِٕ  ـ :           ًّ َْٔهٌ َبك  

ًًٕين دّاَسع ٕبْهٌ   َْٔن ُُْوّّيأ  ّْأ مٔلخٕضْنٌ نٌ يُىّ              َُٔ َُْسْجَشْج ِا َٔ  

َْ دٔاخشُوّ ََاخبْْٕهٌ:ٕييب:ّيأ َٕؤ َْٔ قْىّيٕظْهٌ دٕاْبًُىّ        َْٔ  وّيأ فْىٌَ   

َْٔ قْىسّيأ دَسيّهٔ ًّٔ وّيأ ّدَهًّٔ                    ََؼبّْأ ػُىْب  ًّ ِْ ط ًّٔ ٕي ّْؼ د  

ّزٕ بٔشقّذا وَيَُخش ّجخ ُِّ َْوْب بَشوّصأ ّنزّنٔ                 هًّٔدػّّ ًًٌٕ وائ ب  

ُٔف ِّْى سْوْبعّأ دٔاط ْٔٔطف                 َّأ َبظئِ   ُِ ًٓ ًّٕف َّٓئا بؼْىخ طًْىٍ   

َٔف ُّْٕ ََؼى ُِ َْكٔطف                 طْىبّْأ ٕيِ دبََْٓؼُ ًٓ ٕٓ َْٔ َج ٍّأ  ؤابّب  

ًّأ ََُ َٔؼ ُْ قْىسّيأ  َٓ ٍُْ َج ًّأ                  قشئ َُْسَ َٔ  َّٔ ًٕٓٓأ وّر َْخ َعٌ   

ًّأ َّؤّعأ َيعذْٕٕ ّدَ ًّأ                     ئفكّعأ د َّأ ّيُ َٕا ِّئ: ُْْ:دٕاٌَ  وّيأ ّْؼ  

ًّأ ُِ ّبْه ًٓ ٕٓ ًّأ                        َبُشّٕرا ٕاٌَ َيْب ٕٓأ ٔاُْىٕ ائٕكأ ّصْن مَلف  

ًّأ ّْْه ّْؽ ّيأ  ُّْأ اِل ًّأ                      َسيّهٔ دْنئ َْٔ َطُّاأ ّدْن يذّْسدّرئٔ   

َّْبْى َْفٌ َاطئش                    َْٔ ٔاػُئٔ ػٓٓئٔ َيُئش َخظئش َُْو ُّأ ب َع  

َّْٕ عظئش َّْسا خٕلاسْو َُس بَا َْٔ ّايفٓئٔ ػٓٓئٔ ػئط َوْبظئش                دنَْ ُّى د  

ًٓٔ يؼْىوّصبّْْأ َّْؼ َُنئى ِا ّٓأ وَطْبّشا ّطبّْأ                        ٔاط ْٔؼٕشا َػً د  

َّْٕزئ: خّبْبْىّسا وّصبّْأ  ُْ ّيأ ػّشا:َدػجَْش ْْىّسا:دبّْبّْأ                   ببًْٕ  
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ُّْسا ُّى َي ُّأ خّمأ ي ُّْسأ                       َئضص َع ْٔ َْٔ ْئٕؼِ  وّيأ َػَشس   

َّْسا َْٔ َا ُّْساَب                      ّؤْب:ّخش خّٕضأ يبَْش  َْفٓئ يبَْ فَظل َطْبّشا ٔا  

ََُبش بْٓىْنّشّيأ َوطبَْش ْٔفشُوم ٕيِ:َوْنبَْش                    ٔاط ّٓأ ٕدئ  ّّ د  

َُودئ خبْىسّٕسّ بذَْعبَْش ُِٕ َبَْش                 ٔاػ ًّ َْٔهٌ َوق بَشّ ّْى   

ًّأ ََإطأ ئع ُّأ                       ّّهّْٔ ّيأ ؤبّْأ د ًّأوّاف َسغ َصي يئْبئؽ ٔج  

ًّأ ًََذٓئ ٔخ َْٔ ػ ًّأ                        ّنف َوَّؼأ  ُّأ ٔي َٓٔ َع طْبئش ٕيِ:ٕيِ: خ  

ًّأ ٍّأ بْٓٔه ًّأ                           ّإصٍ ّقبَْش خَل ٍّأ:َطْه ًٕىيْى ملئ ّبهْٕأ ب  

ًّأ ًّىٌّ دّيأ ََشْجَشْج           دّيأ ََؼذّيْو:ٔاََعئش:ٕيِ:َاْن ُّْأ:ع الْوَ
ًّأ َّْْن  د

َّْأ َْْو َّْأ خَلْذ َّْأ                   َْٔ دَايُئ َخْذ ًِٕ يْذئُُىقّشّطًْى يبَْؼ  

َّْأ ًّّفأ دَخًْى َّْأ                     وَػذَئ بؼْىخ ُْ َايَؤٕ لًّْْى وبَْاخّشَي  

َّْأ ُّسْو ُُْوّ َعؼ َّْأّيأ ََبشنِْٕ َسب َاػْى             يْىطئىٌّ ٕيِ َ سْو  

َّْأ ّٓأ َئ َطْبّشا مَبًهْى َّْأ                          َف ُّْيْى َدَْشَٔشّ ٕػِ َيئ  

ّٓأ ًٓٔ اُو َهَْْبّؼ ّْأ                          َايّهأ ٔصْدَق ََؼفّش ّْٕظْب بَافٍّأ  اُو   

ّْأ َّ َُسَ َئ َبش َا ٌٓ َاػْىس اَل                           ّيأ ًََ َٓ ُُ ب ّْأَجًئ ْبّذ  

ََش:ائٕكأ ٔصْدقٍّأ ْٕأ وٕا َْ ُّْأ:ِاْنئًئٔ ٔعْذقٍّأ                          ٔا قطئّفأ ٔجف  



34 - 3392

االدب

ُْقٍّأ َْ بٔع ََْاطَش َُْٕ ٔا ُْقٍّأ                    ََػعئ ّْأ خطئف:ّيأ طٓئكئٔ ٔف ُْ َخ  

ّٓأ دّػٕىأ ًّ َٓٔ ًّأ                           َنْذ ّيأ ّفؽ  َٔف بؤْوّي وّقٕىأَدََؼى  

َْ طْىّيّظأ وّيٕىأ ُّبٍّأ                      بّظعُىسْو َّْسا وَي ٍّأ دبَْا ًّ َيْه  

َََهشو  ًَٔ ٍّأ يكْىْب ٍّأ ّطٓ َْظئى بْهٌ ٔصٕ َعَهشو                    َيع ًْٔو  َاَ  

ٕٓأ بضْوّصأ َطَهشو ََٕٓؼني ئضْدقٍّأ:ّيأ ْذََْنش                     يفْىّ ٕرّػ د  

ٕٓأَنذْو ََُٔدرّن ِّْى  ّٓأ  ٕٓٓأ                       :َصْب َُاّي َٔؼ  َُٔ خَنًْٔذ َع  

ْٕٓأ ُّْ ًَٔ يّؤُوف ْٕٓأ                          ْٕاَؤف يْذئ ُّْ َْٔ َدخُىي ََُسم  ْٔظ و  

ًّأ فشئّؼأ                    َْضٔقف ٔؤْبّعأ مٔلْجبّأ ٕسّػأ َُْإوأ:خَلْذ ّق ْٔ      
 

ّّّؼأ                            ًًِٕ ْٕاخُىْد َػىّفأ َدق َْفّؼأ ْظْىم                  د وبَْشَوخ 
            َيٕٓفّؼأ

ٌٓ وَخْبَزٍ:ٕيىيٍّأ َبَُخش َْؼَخش                  َاَخ َنذْو ْؼْىط َيخذّْدٕ أ و  

َّش َيَُخش ْٔض ٕٓأ و ْْٔب ْٕأ د ّْأ " دَاخَمش و                  ْٔش َافَخشَايْو" ّػذُو  

  

ُْ طىٓطأ دجْبذد َْبًًًأ /ًْظٓى                                 ّ:411  -ا:897بً  
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 َدرجُوشًةا

 ٔاشًةا بَطَبخ ْيْوم ّعمُوًطا

 وَمزدّعّها

 دّأعش شٔكهٕلى جّو َدرجْوشةْي

 َايٌك َقلًكّها

 قٔطعٕلى َبهِدُى وؤٔفرًلُى ٔنكّعا

 ًقا َسوًفّها

 عٔكرٕلى شْورٌةْي مٓو ٔشرّا دٔيمْي

 ًايٌك َسًطّها

 دَفيٕشُى خلُوّدُى اًل ّنطُوّرا

 واًل خَمميّّْها

******** 

 ٕخارُوٌةًا فةٌٔخٕلى اْورّخابٔكل 

 وًاف َمعًلّها

 َدرجُوشًةا

 ٔاشًةا بَطَبخ ْيْوم ّعمُوًطا

 وَمزدّعّها

 دّأعش شٔكهٕلى جّو َدرجْوشةْي

 َايٌك َقلًكّها

 قٔطعٕلى َبهِدُى وؤٔفرًلُى ٔنكّعا

 ًقا َسوًفّها

 عٔكرٕلى شْورٌةْي مٓو ٔشرّا دٔيمْي

 ًايٌك َسًطّها

 دَفيٕشُى خلُوّدُى اًل ّنطُوّرا

 واًل خَمميّّْها

******** 

 ٕخارُوٌةًا فةٌٔخٕلى اْورّخابٔكل 

 وًاف َمعًلّها
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 بٔكل سِوًكٕلا خرْبٕلى وةٔلخٕلى

 ٔكل فْوخًلّها

 بٔلّبا ٔقشيّْا اًل َرمخُوًةا

 واًل َخوّسّها

 وئكدٕلى يْبْيّشا وًاف ًةلْيًلا

 خًبد َعّدّنا

 وًاف بُوسّّما ٔمشٔةخٔلفٕلى

 لَعد ٔجَىّها

******** 

 بٔكل َمشٍريًةا َفرّخا طلْيًكا

 ٌةَجوّسّهاؤم

 اَلرّعا جلْيةٌّا خبْوّما دَقيًطا

 بَفجرّا وّجّها

 ٔةشويةٌّا  اًل  اًل َمٔشكّها
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 اًل خْومًلّها

 شحْيّشا ةوْيّىا اًل مَرمًخّها

 واًل مَعدّرّنا

 ومٓو نْوخّرْيُوةٌّا ٔلّبا ةْبْيرّا

 ؤملّيا خّهّها

 شْبْيٕكا َعفرّا دًاْبّىًةا

 لّوٌة َسهّيّها

 شْبْيٕكا َشوًفاوبٔكل َعلُوًلا 

 وًاف دْوٌكّرّنا

******** 

 نِىرًلُى طلْيكًةا اًل ٔاَحرًةا

 واًل مَبكّرّنا

 واًل ّخد َفرّخا دَممطٕا ٔطّبا

 َمخٔدّيّها
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 واًل ّخد َاسّيا دمّٕشا ٕكاَبو

 ٔمو كْورّىّها

 خْولًكا دْيلَٓو ٔفشٕلى طلْيًكا

 ؤمٌةَنشيّّْها

 ايٌةَلو َسْبرّا ّمّرّنّيا

 ّهاوًاف ةْوٌكًل

 دَفيّشا بَشيّها َامْيّهيّْا

 مٓو ٔكل َحدًفّها

 ٔمشٔةاًلّها  ٔمطل ٕليةَلو

 واًل ٍريّشّها

 ّنمُوّسّيا  واًل ّخد ٔمهدم

 ؤمٌةَجيّشّها

 َمهٔشو ٕةيْبل وَدرجْوشةْي

 إل َمهٔشو ًاّنا .
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نصويص )شموع تنظر إىل طني( يف موقع الناقد العراقي السبت 30ايار 2020 

شموع تنظر إىل طني

عميان بال أسامل

زهري بردى

صدفًة وبال مزاٍج يحتفي يب كثرياً وقَت الحاجة ِونحو أمس مييش اىّل، كنت أسمُع رغبَة 

شهويت أن أغاَر عليها، بحّمى حميمة يهبُط هذا اإللُه من خيوِط لوحِة متحف0 أّن الضوَء 

يهتّز من فراسِة أيقوناٍت والفوانيس قميٌص لغيمٍة طامحٍة بالحىص0 أخطاٌء متّر من قريب 

وتسامحني0شمعة تنظُر إىل طنٍي طري بالخبِز 0ملٌح كفيف البياض 

طليق الطعم يتنزُّه يف هواٍء يتأوُه من الضوِءالقليِل0 وكام ماٍء مل يقْل أنّه اطلَق رساَح جرٍّة 

يف مرمى ظالم0 ينكشُف أمامَ مصباٍح مجنون0 عابُر سبيٍل يبحُث عن عميانٍ بال أسامٍل يف 

وكِر ليلٍة تتأرجُح بيِد الحّب ، الرتابُ يقطُع الطريقَ  اىل أقداِم متاثيٍل، يحملون يف إصابعهم 

ًتركُض خلفهم بالنبيِذ ولهفِة مزامري داكنٍة وبال ارتباٍك يحتفوَن باملالئكة  وصّف  قناديال 

يانعة  منعشة   ٍ ُايقونات  سامٍءمتطر  نهِد  ويهتزّتحت  بغنٍج  يلبُط  ناضٍج،  فجٍر  تعاويذيف 

تغسُل  ستارٍة0  خلَف  النفِخ  ألَة  أودَع  نعاٍس  ضجيِج  بكّل رسوٍربوضوح  املقربُة  تلتقطها 

رجفَة األصابع وهي تسطو عىل كلامٍت ترثثُربعيوٍن كثرية اىل مكان ِغواية ٍغاية يف العرِي 

والثلج 0يتساقُط عىل أبواٍب تذهُب اىل عزلِة امرأة تتأرجُح فوق حبل ِ غسيٍل ملثم

االدب
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يغوي املديح بإشارات
000000

الشخري  بطيء  عطٍر  تهيّج  مبزاِج  الضوِء  ِكأسئلِة  الغسيل  حبِل  من  ينزُل  االىس  وكاّن 

وشهي املذاق، يثرُي حريّة أصابعه املولعة بقراءِة رغبة ٍباقّل كالم0 يفخُخ ثرثرَة تعقُد 

َمتلصصاً  الليل  يقيض  ظّل  الباردة،  اقرتاحاته  عناقيِدخيبٍة يف شؤوِن  مع  ًعابرة  صداقة 

وال يخىش رّس نافذٍة مقطبة الحرير0 وميدُح النبيَذ القديم0 يزوُغ من سخونته ثعباٌن 

أخطاٍء  إىل  ينظُر  ينعُسُ تحت مذبٍح  قنديٍل،  يرشُب رطوبَة ظّل ويرتقُّب خبزايًف عزلِة 

تلتصُق بثياِب كاهٍن غامض الرثثرة ،يغوي املديَح باشاراِت أصابعه املهمةبوضوِح ماِء 

نكهَة كالم طَي خبٍز  والورِد  الظّل  الجسَد محبٌط يف  أن  بالفطرة  يقوُل  نفسه،  الفصح 

يوميّاٍت  يف  العشب  طابوَر  دامئا  ويطلُق  تراٍب  سريِة  من  يطلُع  كاتدرائية،  دورِق  يف 

قمٍرانطفا  بعّكاز  تعرُج  لوحٍة0  قامِة  من  يأخذها  انّه  البحُر  يقوُل  ملٌح،  كأنّها  بيضاَء 

حوله العامل يف صخِب ثلج 0ٍيهبُط تحت  قعر ِفنجاِن حليٍب نائم يف يِد عجوٍز،تذوُق 

مكّررٍمن  غري  ووعظ  نبيِذالليل  من  حصتها  تنتظُر  مقربٍة0  يف  ِفراشٍة  بطبع  الطفَل 

يف  تأخرْت  وقد   0 العينني  مكسوَر  ِرسداٍب  رقبة  عىل  املعلّقة  الفوتوغرافية  الصوِر 

ًمن  ُجديدة  وجبة  يطلُق  الذي  األسود  عوائها  يف  الربودِة  دامس  ظالٌم  ومّسها  السّن 

والرتاب الضوِءوالهواء 

00000

حكمته يكتُب  جسد 
 0000000

نقييض ما زال مثالً ال يحسُن حتى أن يخلَع قميصه0 وضعُت لُه ليك يعرَب اىّل صحيحاً 

ورد،  خوذِة  يف  اضافيّة  وبامالٍح  وجميالً  السنة  هذه  كثرياً  يكوَن  أن  ليجعله  مثيل0 

مألوفاً من صباٍح كفيٍف يطوُف بشغٍب الفٍت للظّل حول وردٍة مغمورٍة  يشغُل حيّزاً 

إبِطه  تحت  يخفي  للشمِس،  يخرُج  ال  حرير  من  برودة  رسيٍرأقّل   ِ برص  يف  بوضوٍح 

االدب
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0يسرُي بإفراٍط علني ليكتَب حكمته  نبيٍذ ساخٍن  عّكازة  مبزاِج تعويذٍة وثلِج عّرافٍةيف 

إليها  يصَل  أن  يسعى  عتيقة  فكرًة  ويخّمُر  وحيداً  بنفسه  يلوُذ  فصٍحٍ،  زيِت  حلوِل  يف 

بوضوِح كالٍم ولكرِس حرِضجسٍد يرشقني بإسرتخاٍء أكرثمزاجاً من شهقتي0 أناقش ُاملاَء 

متجّهامً من مكوِث الضوِء أسفَل الغيِم ألتقلَد بافتخاٍر الطنَي0 وحني تتأّملني بانتشاٍء 

وتسمُح لوجهي أْن يطمَس يف الطالسِم  ، هذيان يقرأطالعي يف تجاعيد ِمتثاٍل يتخبُّط 

بسخريٍة يف وحِل ايّامه منقاداً البتسامِة ساعٍة فوق كريّس نويتّ، يقلُّد صوفيّا يف عزلته 

فتنٍة  بجرأِة  الكوِن  غفلِة  يف  األرِض  عىل  مترّدت  خرابٍة  وطنِي  مكسوٍر  مصباٍح  تحت 

خفيّة ال يعرُف  مزمورها سوى ثعباٍن يأيت من طهِر حبل رسداٍب ،يجلُس عىل ركبتيِه 

النحيل تحت جسدها  يلتقيها  ثياٍب حمراَء  ويضحُك عىل 

000

االدب
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بيث خوديدا

 غسان سامل شعبو  / فرنسا

 َسِل الُرىب َخلَف تالِل املرشِق                  عن بلدٍة بشذاها العابِق

عريقٌة تفتخُر بالنسِب                             بيث خوديدا َشقَّت ضياَء األفِق

مليحٌة تستكُن لألبِد                                ونبُعها، نبُع ماٍء رسمدي 

أنا إن ُعّدُت إليِك بلديت                           فأنِت أنِت، أنِت يومي وغدي
 

يا بنَت آشوَر يا روضة األزِل                    وِعرُق آراَم والرسياِن األََوِل

ُجزِت الربايا بنشيٍد ُمَصلَصِل                     وَشدوِك شدَو اللحِن املَُجلجِل 

عىل رُقيامِت ِصلصاٍل ُمَدَوِن                     أرشَق حرفُِك بالعاديات اأُلٌَّوِل    

فإن صحى الزماُن عىل شدِو البلبِل              فزمانُِك يشفي كل ذي ِعلَِل  
 

يف جبهِة التاريخ ترّصَع إسمِك                  كنينوى مهد الحضارة ومهدِك               

عصيٌة أنِت عىل كِل ِمن حولِك                   أبيٌة كرميٌة فلن يُكرَسَ عودِك

يا َمن أسَمعِت الدياَر صوتَِك                      وِمن لهيب النار إرتسَم ثغرِك 

جّفت املآقي يف ليلِة غدرِك                      وأنشق الدهُر يبيك أثرَِك  

 شمُس النهاِر زفَّت البرُشى لِك             حني عدِت بهيًة، فأطرَق الدمُع لِك

عاشٌق يا سلَويت، أنا لِك                          ونديٌم يف ُغربتي هاَم بِك 

وَمن ِسواِك َمن يوايس كُربتي                   ِطفُت الربايا فلَم أِجد غريَِك                        

وحُق الذي أطلق أرسَِك                          عبٌدِك أنا، أال فأطلقي َعبَدِك

االدب
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الشاعر وعداللە ایلیا / بخدیدا
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خرائب الشهرة

د. بهنام عطاالله/ بخديدا

أمضغ الرساب بإرتجاج النوائب

حيث الكآبات

رفوف معلقة بهواء األرضحة

وفخاخ تنصب يل

شباك الخرائب بالتورية

أتوضأ بالدقائق املتعرثة حويل

أرسق خيبة النامئني بالشواهد

حيث جامعو النفايات

يبزغون مع الفجر

بوابل الفضائل

*    *    *

األزمنة رشائط مبتورة

يكتمل الدفء فيها

ومثة مطلقات

فقدن بريقهن عىل اإليقاع

تدافعن إلرتداد الفراغ

الركض وراء الضياع

االدب
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إنهن رقعاٌت مبعرثات
مقاصل خرضاء مهيبة باللوعة

أعشاب تزعزع الورعني
بتصاعد البكاء

ورمبا يكتبون براءتهم فوق
أبجدية الثلج
يك تدفع ...

أرصفة املجون خرائب الشهرة
*   *   *

دعني أتسلل نحو إلتامعاتك وأعلن:
ما فائدة الفطنة وهي غائبة

يف متاهات األناقة؟
ما فائدة الفحولة وهي تركل

بالزيف أحالمنا ؟
حيث الفاتنات،

تذبن يف الصباحات خلف النوافِذ
حني يقيم املالئكة املدججون بالبياض

قداسنا األخري

االدب

جدارية جامعة الموصل / عليها 
شخصيات مبدعة
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االب قریاقوس یوحنا / برطلة

االدب



34 - 33114

االدب



34 - 33115

االدب



34 - 33116

االدب

االب قریاقوس یوحنا / برطلة
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مملكة أشور املتّحدة 

بولص شلیطا/كندا

 يف غفوة ليلة أمٍس  فجأًة ،

خرجت روحي عن جسدي،

وطارت تجوب دول العامل،

وتقارن بينهام ايهام اجمل،

وبني لغاتهم املختلفة ومذاهبهم

املتعددة التي تباعدت بينهم

يف التنقل والتعارف والتقارب،

اال بحصولهم عىل جوازات للسفر،

وها هو كورونا يحقق احالمهم،

بابعاد االرسة عن بعضها البعض،

كام ترغب سياسات الدول الكبى،

ما الذي يحدث يا ترى!

املدارس  واملعامل والتجمعات 

الثقافية يف املسارح مغلقة،

ومنع السفر بني الدول بينهم البحر

حتى ال تستطيع توديع املوىت،

بحجة عدوى وباء كورونا،

الذي ال تعرف مصدره،

 عجباً والذين صنعوا الصواريخ 

والسفن واالقامر الصناعية ،

االدب
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عاجزون عن ايجاد لقاح ضد العدوان

أم ان هناك ما يخفيه السادة الكبار

عن البرشية من االعامل الشيطانية

الجله حلمت روحي مبملكة  

أشور  املتحدة الجديدة،

التي اقامها  أشور كبري االلهة 

لألشوريني،يف زمن قديم،

عندما شطر جسد الهة الرش تيامت

اىل شطرين صنع منها االرض والسامء

ومن الطني املمزوج بدمها صنع االنسان 

ليكون حراً بلغة واحدة ومملكة واحدة

ال تفرق بينهام الحواجز او حكومات والعائلة الواحدة متوحدة  ال تفرقها

الحدود وال جواز سفر للعبور،

وعندما نهضت من غفويت ،

اريد النهوض ليك اميش...

تسمرت قدماي يف مكاين واصبحت 

مثل صنم  واقف يف مكاين يتطلع نحو السامء الزرقاء، لتحقيق حلمي

مبملكة أشور متّحدة توحد الشعوب؟

--------------------

10/6/2020 وندسور/كندا

القوش

االدب
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ٌّا َاهكُوّغّيا َافِسَ ّضفّسا "  " َع
 

 

 

 

 

 

 

 ” /َاهكُوؽٔادًُوْ ًهطُو بَيد : "

ِّافِسَا" فْيػٕوى ْيوْيّدا  ًَِؤْوز َيؤضف َخ ٌّا  جْيَوزجْيظ َكلُو  َ َع
َقػْيّػا ٔغٌعُوْ َيؤضف َقػْيّػا جْيَوزجْيظ َقػْيّػا ٔاضّسٕايى َقػْيّػا 
ًِٓةا  ىْوزًْيصد َقػْيّػا ٔاضّسٕايى َزّبا، ّجو َاهكُوؽ بّيسّخا َدغبّْط َغ

ًِٓةا.  وفْيػٕوى  6291 ًّٔ ّيٌة َغ ّبٕبى عٌْيّدا بػْوزّّيا دَيسّخا دًاَدز 
ًَِؤْوز َكلُو" ) ٌّا  ًَدَزّغّيا ًىْيّسا "َع ٌّا 6291-6882ْيٕوى  (  ّىو ضْي

ِّا  ًِٓةا ًَػٌػّ ًَدّذٕغا ًاوٕكيٌة  6261َغ ّىو ًَػٌّىا بطْوًكّطا د
 ًػْوِخّيةٌّا بْوّيًايِٕا جّو ًْيةِٕا(.

ًٔس خَمطّيا "َافٍسيٍ" ّىو دفْيػٕوى ًَػِّيا بَسًّػا دعسْوْبًةا   91وًكا
ٌّا  )، 6226 /َةًْوش ًَخٍسى بٔػ ًِٓةا َعى اْوزّخا(: ّجو  فْيػٕوى خّدا َغ

ًَدَزغًةا  ًَػكًوا َغسوّّيا ّجو  شّىسّيًةا ًاوٕكيٌة )ٕبيٌة َغْبٕرا( ، وعٕبٍسى 
ِّا ضْوزّيّيا بَيد َقػْيّػا "فَسُطْيظ  ِّيِٕا َكد ْيٕوفوِٕى ٔهػّ مِبؤعِٕا دةًهٌةْي
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ِّا َعسّبّيا. ْئوفٕوى ًاف ّىَدٌن ( 6299-6829َخّدد" ) ّبَةز ّىَدٌن ٔهػّ
ِّا ضْوزّيّيا بعْوًًكا  ًَِؤْوز"  دِزغٕوى ٔهػّ ٌّا  ِّا "َع بَيد ّبٕبى ًَػٌّػ

ٍَٓ ضُوجِّْيةٌّا  ِّا َعسّبّيا وةْوزًكّيا و ِّا ، وَعٍ ٔهػّ ىّو دّئدع ّىّ ٔهػّ
ُّيِٕا ،  ِِٕٕعدًّة ًٔس ٓىّوا : بسُوُْي، ٔاْ ْئوفوْوٌن كَويه يْوهًف ا وًها وًا

ِّا دَابّّْىٌةْوٌن بّؤُوزًةا ِّا ، ًَسدْوٌةْوٌن ٓيًوُىْئوفوْوٌن ٔهػّ بٔعوةٌّا دٔهػّ
ِّٓبٕرا.  ْيًوُى ّىو َاضُوّزا خلُودّّيا دًإضسْوٌن بَدعَبس دًاُْي َابّّْىةٌّا َج

ًَصٔيد خَمطّيا " ًَخٍسى ًْودٔكّسا، دّبَةز دفْيػٕوى َافِسو ٌّا"  ّجو  َ َع
ِِٕا  ً ِِٕا  دضّفٕرا ّذٕبا َايٌم " ػْوٍزإهى َزّبا بٔػ دًفَوخ بكسّيًةا دفْوخلً

"، و"ّسّىط"، "ًاف َيعكُوْب َُسَضي" وفسْيّػاْيٌة ّىو  "، "َبسدْيؤّْ
ًٕى َعى َغوْيطِٕا بّدٍزى. ًَخٕرى وَقو  دًةْوعٔبدٕهى خَبيًوا د

ًَػكًوا ّغسوّّياّبَة   ًّٔ ًِٓةا د) ز ُْوًفٕكى  ( أِشهٕوى هَبْجَدد 6299َغ
ًٔؤّعيًةا جًبّوُى ًٍٔ دَزغٕةى  ًٌٕٔوى مَلػكًوا ، دَة ٔاًها ًها ًةْو

ًِٓةا ) ًػْوٍزإهى مَبخّسأ ( 6299ملخْيوْوةٌّا دّيٌة اْيّدا/ وّجو ّىي َغ
ِِٕا، 61ضْوزّيّيا وعْوًٍسى ) ًّيِٕا هّبٕبى ( ٔغ وًػْوٕدٍزى ًػْوِخّيٕةى َقد

ًّا مٔشعٕوىؤَةهًةَز ّجو َاهكُوؽ ًّوًةا د يه . وًة ّبٕبى بٔطّبا د
ًِٓةا د) ًّا دَغ ( ، وًةْوعٔبدٕهى بًاّىا ٔجدّغا وفْيػٕوى 6291خبْوًة

ِّا،  ًِٓةا د) َزّبا َخػّ  (. 6296ّبَةز ّىَدٌن دٕعٍسى اَلهكُوؽ وجٕبٍسى  َغ
ٌّا قْوذٕيا  ِٕى مَبوًفِْوةٌّا ّجو َخدك ًٔ ّبَةز ّىَدٌن بٕعإهى ٕعدًةا 

ِّّيا  ًّٔ َاهكُوؽذّٕيا َقرْيٕبا ًاٌةُو ُِّى دْيًو ُٕا خلْوغبّ وقٔبٕوى وأخٕر
ِّّيا مَبوًفِْوةٌّا ضْوزّييًةا اًلّىا بّعيًةا خَبدْوةٌّا  وفْيػٕوى َاًْي

ًٌٔةّخ ِّةٌّا َطٌلّطيِٕا  ِِٕا. ّبَةز ّىَدٌن غٔبكٕوى وَعسّبيًةا وقيِْ ا دَةزٕةي ٔغ
ِٕى مَبوًفِْوةٌّا  ًٔ ِٕٓةى، وفْيػٕوى ٔبعّيا  ِّا ودٕعٍسى ملدْي هفْوخلً
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ًَدَذغّيةٌُّى ّغروّٕيا َىى ًةْوعٔبدٕهى دًةودْيةٌّا   ًّٔ ِّا خبّدا  ؤهػّ
ًِٓةا د) ًَوًفِْوةٌّا  َغ ِّا َعٕوى وغٔبكٕوى  ًّٔ ( 6299فْوخلً ًٌٔةّخا  وبّىو 

ُّػِٕا ّجو َبيٕةى بَسًّػا، وّبَةز ؤهُوةٌّا دَزًّػا َخيْوٕة ى ضّكٔبى ٓىّوا أ
ِِٕى وْيَدعًةا.  ًَصّيدًةا ديْوهًف ِّا ضْوزّيّيا و ًَّ دّبٕعآىّوا دّئوف ٔهػّ  كى 

ٌّا ًّٔ قّرو ّيٕةى ّجو َةغعْيةٌّا َعةْيكًةا فسْيّػاْيٌة بٔعوةٌّا دَخدك
ًَٔةملْيدِٕا  ِّا  ِّا ًَعْيكْي ٓىّوإهى مِبِيّ ّ  غْوًاَهِيه َعطكِٕا بٔوػّ

ُّا ،  ِّا ويْوزةٌّ ِٕى َىى دفْيػٕوى ٔقسيّ ًّٔ فْوخلً  ًّٔ ًَُِكّيا  ٌّا ًا َخد َضى
ًّّيا. ّبَةز ّىَدٌن أ وفٔوخٕوى ّجو ِشهٕوى َعٍ َبيٌةْوٕةى هَبْجَدد َيو
ُٔثًطا ّجو د ِّيِٕا، وًاف ّىَدٌن فٔوخٕوى ًَؤفّيا د ُوّزا بأخرّّيةٌّا دَخٌػْي

ِّيًةا . َىى دفْيػٕوى دَاْبْوبِٕا ّبَةز ًةا بًةَزؤ َاًْيِْوةٌّا )ّوهْيةٌّا( غْوهًط
ًّٔ ٔةمٔشػًةا ًِٓةا 9وفْيػٕوى ًْوكوّيا مٔلٌةّخا د) فؤْيًوا             ( ّيرٕخا بَػ

ِّيًةا وعْؤيِٕوى ّجو (. ّبَةز ّىَدٌن دٕعٍسى هٔػدًةُْوةٌّا 6211د) غْوهًط
ُّّعا  دَكْبسْيةٌّا ّجو َكسكْون. ًَؤ

ِّا ّجو َكسكْون  ( فْيػٕوى6212/ خصْيسّْ 99وّجو )  ٌّا ًَػٌػّ بَيد ضْي
ّبَةز ّىَدٌن  (.6229 -6298ًْيطّسفُوٕهيًطا "َجْبسٕايى قْوّدا" )

ُٕإهى هَبؤّزا َعٍ فّيػًةا دَبيٌةْوٕةى ّجو َكسكْون.  وّبَةز َةزٕةي ًػْو
ٌِّيّْا ُٕإهى هطٕوي ِِٕا ًػْو ُّّعا مَب ُىّجّو وفٔوخٕوى ٔغ ًّا  دحْيجّْٕراؤ وًة

ِّا ًِٔيّ ٌّا ) ًْوقِسْبٕوى  ًّٔ ًّٔ ًاًُوذوّةٌّا ّجو ٕبيٌة مّسلٌّا ًاٌةُوزّّيا بػ
ِِٕا فْيػٕوى ًػْوُّيا  ٌّا ٔغ ًُفوًةا دُْيٍِوا َىى ٔاديُوَ(. وّبَةز َخدك

ُّّعا دحْيجّْٕرا ّجو َازٕبيى َىى قْوّعٕدى )غسّيٕةى(  ًِٓةا د)مَلؤ (. 6289َغ
ِٕٓةى  ّبَةز ّىَدٌن غٔبكٕوى َعٍ َبيٌةْوٕةى َكسكْون ودٕعٍسى ملدْي

ًِٓةا د) ِٕإهى َبيًةا َغ ًّا 6282َخبْيْبٕةى وّجّوُى ب ( وّجّوُى ًْيٌةٕهى ّيو
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/َةًْوش( َايٌم ْيٕوى كةْيبّْا 99وًها ّجو )، 6226/َةًْوش  91دعسْوْبًةا 
ُّا ّجو ّضّىّدا َفوّدا ّجو َقْبٍسى بَاهكُوؽ، وًا ف ّىَدٌن اْيٌة َفوّدا أخٍس

ًِٓةا د) ًّوًهٕدى َغ ( ضِْيدِٕا َعى ىيّْيْوٕةى زْومًشيًةا 6299ّىو دّدٔكس 
ٌٕى ةزْيّؤا َايٌموًفٔيًفوّدا.  ْيٕوى كٌةْيبّْْا ّجو ّضىدْوٕةى  ؼ دٌكْيّسا دٔغ

ُّيًةا  ِٕى ؤاغًطٕرا دّيوِٕٓدى وجَرؽ دّذع ؤاغًطٕرى ذْومًشٕيا ًَدَزغةٌّ
ا اًلّىا كٌةْيبّْيِٕا ْيٕوى "َافِسَ" وٕهآيٕوى "َافسَّ" َايٌم دّدٔكس ّضّىّد

 ّوهْيةٌّآىّوا دًفٔيؼ دٌكْيّسا بِْيّػا دشْوّىّسا.

ٌّا" ِّا "َافِسَ َع ُّّػابدْوضْوةٌّا  ًَػٌػّ بلى َجويْوةٌّا  ْيٓىّوا َبس
ُٕا َعٍ ًاف َخد َعى  ِّيًةا عوْيةٌّا ٕها ًة وَةزعْيةٌّا َعٍ ُْيخْوةٌّا يْوهًف

ِّا دَغسْيسْوةٌّا.  ًِٔدْي خْوغبّ وخٍصإهى َزّبا َعطكْوةٌّا بٔعوةٌّا دًاّىا 
ًّٔ َفرؤُوٕفا  ِِٕا خَبيْوٕةى غْجْيػًةا. وخَمطّيا ْيٓىّوا  ًَىيٌ

ِّاْيٌة،  ُِٕا يْوهًف ًِدْي ًَعىدُّْيةٌّا َخيًوًِةا ضِّّدإهى بًاّىا وًَةعبدّ
ِٕآىّواًهُى  ِِٕ ، ودْوّبٕرا َغفْيٕرا جًبٍوى. وًَػِّيا ْيٓىّواًق ِّ ا َعى ًّٔ َط

ُّا دَابّّْىةِٕى ًَسٕعى ّجو  ، يْوزةٌّ  ًّٔ ٌّيٕةى،  وغْبُوق  ّخٔفط ٓىّوا خًل
ًَػسٕيى أَخسّّيا ّجو َاهكُوؽ، غفْيوْوةٌّا  ّزاةٌّيًةا ضّكٔبى ٓىّوا ّجو 

ًَٔوف ٓىّواهىُوْ  ٕذغوّةٌّا ًِّٔي ِّةٌّا و ُِٕا وِب ًّٔ بُِو ِّا ضْوزّيّيا ِّا  دٔهػّ
ِّا ًِٔيّ ًٌَٕوى. وّجو ٕبيٌة َاذٕكى خًبِصة  ، ًّٔ ضرْيًطةٌّا ضْوذّيٕيا  وةْوَزؤ 

َِيه بَكِٕيى ًٔ ٌّا  ٌِٕا  َايٌم ضسْيطًةا ) ضِسطٕوى َخد َضى ةْوّخ
ُٕا، ّىي دفْيػًوُى ضسْيطًةا فْيًوطُوًفيِٕا ( د"ًْيلٌّٕايى ّبدُوًقا" ،  وأخٕر

ًِٓةا د) ُّٔطس ٓىّوإهى 6281باْيٕدى َغ ًّٔ ُْوّضلٌّا َعةْيكًةا َغفْيسًةا   )
 ّجو ٕبيٌة َاذٕكى.
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ِِٕا أَخّرٕيا بّطيُوًْوةٌّا دٔهلطْيكُوْ َقٍ ًقٍسإهى  وًَػِّيا ْيٓىّوا يّؤُوًفا بٔػ
ٌٕى  ِّيِٕا ّجو ) ٔغ ُّ ِّفْوّغًكا دَخِػّخةٌّا َيو ًِٓةا ٔهّػ ًٌٕٔوى  َغ ا ضْوزّيّيا ( وَقٍ َة

ِِٕا ( 6288د) ٌّ ٌّا  ) فْوّغًكا دٔغ ُّا بٔػ . وًاف ّىَدٌن ضْيٌٕوى كةٌّبّْا أخٍس
ُّيِٕا  ًِٓةا د) دٔعطبِٕا ًاضيْوةٌّ ٌّا َغ ًٔ ( وًاف 6229وَاْقًفَةيه(  فْيػٕوى ًةْو

ِِٕا  )دْوّزّغاّى ًّٔ ٔغ ٌّٕةاُوع َق َدٌن ًةْوزٔجٌٕوى  ٌِّة "طْي ًّّيا" َبي د
ًَىدْي"( وكَويه ُطْيٕرآيَويه ّجو    ٕبيٌة َاذٕكى.ًفَطسّيسًكا وَةخوُوًفا "

 :عةقِٕى

ِّيِٕا وخّيسٕةى  ِّيْوٕةى دْيًو ًَػِّيا "َافِسَ" ْيٓىّوا بّؤُوّزا ّجو فّسضًةا اَليَل
ُّيًةا وعْيسْوةٌّا فْيًوطُوًفيًةا ،  ُٕى هٔةمٔشػًةا ّجّو َكد ًفِسؽ ٓىّوا ٔعّد

ًّٔ َخْبٕرا  ًّا دًإةا َخدٍزّغيًةا هّىو دًإةآىّوا مَلوةٕبى  وَغسْيٕرا. و
ًٕإًرى ف ًّٔ هْيطًةا مَبخٕرى و ًّا دٕكَسْ هٔعى  رْيٕطا وًها فرْيٕطا وَعٍ 

ًّٔ ذَف ٌِٕى ضرْيٕطا ًاُْي دضّفسْي هّىو دّجِسغوىُوْ  يه غبْيكِٕا ضيّ
ٌَيه ِّّيا وًفِسضوىُوْ وًطٔبعوىُوْ هًِطسًةا وجًويًةا دطْي  يْوهًف

ًّّسُى. َكوّيِْوةٌّاوً ٌّا د  بدكٌّّسا َبطْي

ِٓب َابّّْىَةِيّ -6 ِّا ضْوزيّّيا (( ًػْو )) ٕعاّدا دزْبْيّعا ٕج  –خةٌّا بٔوّػ
ِّا  –ضْوزّيّيا  مبَجوًةا دًقًوا  (.6219)َبْجَدد  9ًِّٔي

َُسضّي (())  -9 ِّا ضْوزيّّيا  ضّفّسا َزّبا  -مبَجوًةا دًقًوا ضْوزّيّيا –بٔوّػ
ِّا   (.6219)َبْجَدد  9ًِّٔي

ِّا ضْوزّيّيا )) ٔهّػِْوٌن ّيا ًاٌةُوّزّيا ((   -1  مبَجوًةا دًقًوا–ًػْوخةٌّا بٔوّػ
ِّا –ضْوزيّّيا   (.6219) 8ًِّٔي

ُّا ًاٌةُوّزّيا ًةا مبَجوْيػُوعّيب َبس بسْيلٌّا َدخَدَيْب (( ))  -9 ِّا –دًْوزٔد ًِّٔي
 (.6211)َبْجَدد  2-69
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ِّا ضْوزيّّيا  -9 مبَجوًةا دًقًوا  –)) ٔغٌّػا دٕخازْوةٌّا (( ًػْوخةٌّا بٔوّػ
ِّا –ضْوزيّّيا   (.6211) 69ًِّٔي

ِّا ًاٌةُوّزّيا ))  -1 ِّيًةا مَلًوفٕةى وًُطسٕةى غْبْيوِٕا دٔهّػ واْوزّخا طْوثّط
ُّا ًاٌةُوّزّيا  ُّا(( مبَجوًةا دًْوزٔد ِّا َايٌم يْوزةٌّ  (. 6218) 69ًِّٔي

ِّا ضْوزيّّيا خْوّبا َجوّيا ))   -1 مبَجوًةا دًكٌةُوبّْا  –(( ًػْوخةٌّا بٔوّػ
ِّا –ضْوزيّّيا   (.6281)َبْجَدد ) 8-1ًِّٔي

ًٕى )) ُْوّىٕرا خدّز كةٌّبّْا د)َاهكُوؽ ّجو َةغعْيةٌّا(   -8 ضّيُو
ًَسدْوةٌّا  ِّا " مبَجوًةا د ِّا –ًْيطسّفُوٕهيًطا " َيؤضف ّبّب -) ًْيػّجّ 9ًِّٔي

 (.6282َاًسْيًلا 

ِّا  -2 ِّا مبَػٌىْوةٌّا دَاهكُوؽ (( بطَفس َشْب ِّا –دَخدّبٔاا )) ِزعّي   196ًِّٔي
ًَوِؤي  َُىٍسيّ (.  ومبَج6229) ِّا وًةا دَكوكبّْا دٕبيٌة  )ٔدىُون   69-66ًِّٔي
6229.) 

ًٕاًّسا ًها فسْيّطا  -69 ِّّيا ٔغسغّّيا ((  ٌّا ًدْي ُّّيا )) ضْوذيّٕيا َع ّيٓىٔبى فْو
ِّا  ًَدخنًّيا زْوضّّيا ةضْيسُْيوْي ّجو ةًفكًةا ّجو ضَفس َشْب ًٌٔة ّجٍوى َعى 

ِّا –دُْوز   (.6219)َبْجَدد   186ًِّٔي

ُّا (( ))  -66  ًٕاًّسا ًها فسْيّطا .َقػْيّػا َاْبّسّىا ٔغلّو

ًّسي َاف  -69 ِّا ضْوزيّّيا (( ًػْو)) بدكٌّّسا  د ًَوًف ضْوزّييًةا ًها خةٌّا ٍسيٍ 
 فسْيطًةا 

ٌّا ُّّػا َغسْيّسا َاًهّىا خًمٕطا "َافِسَ َع ُٓة َُؤْيّخاوضّفّسا " َبس . وَا
 َعفّسآىِوة وهَعفّسا ٔبد ّدعِسة((.
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الصحافة السريانية في العراق

تاريخ و شخصيات 
د. فائق بطي
اربيل 2013

قراءة: نجاة خوشناو

مقدمة:

اثبت هذا الكتاب بان نهضة العراق الثقافية و الصحفية و االدبية و الفنية حصل 

يف  بادروا  الذين  الرسيانية  الشخصيات  من  مبدعة  و  مرموقة  مجموعة  من خالل 

وقت مبكر جدا من تاريخ العراق اىل االنطالق يف مجال الصحافة بصورة عامة، يف 

البداية الصعبة التي تحتاج ارادة  ظل امكانيات و كوادر محدودة، باعتبارها متثل 

و تصميم قوي، بذلك اثبت اخوتنا الرسيان بانهم صاحب فضل كبري عىل صحافتنا 

يف العراق عموما، ال بل نهضوا بصحافة اخوتهم من املكون الكردي عن طريق كبار 

الله،  فتح  املرموقة جرجيس  الرسيانية  الشخصية  مثل  الرسيان  مثقفي و صحفيي 

بذلك اصبحوا بوابة تطوير و نهوض الثقافة و الصحافة العراقية. 

و  الثقافية  املجاالت  كل  يف   ) بطي   ( عائلة  دور  عىل  التأكيد  جدا  املهم  من  لكن 

االبداعية و الفنية، حتى املرسح من خالل ) سليم بطي ( الذي كتب القصة و النقد 

االديب ايضا، بالذات خالل مسرية تاريخ الصحافة العراقية منذ ميالدها عام 1869، 

الصحافة السريانية
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لكن من املهم الرتكيز عىل بداية الصحافة الرسيانية الفعيل و ذلك بصدور ) زهريرى 

بهرا ( و التي تعني يالعربية ) اشعة النور ( بتاريخ االول من شهر ترشين الثاين 1849 

يف اروميا – ايران.

قي هذا الحزء نركز عىل عدد من :

املجالت و الصحف منها الدينية

نجم الكلدان

نرشة ) مجلة ( نصف شهرية اصدرتها مطرانية الكلدان يف الواليات املتحدة منذ عام 

1984 اال انها مل تعمر طويال، ارشف عليها املطران ابراهيم ابراهيم و االب اسطيفان 

قالبات يساعدهام كل من حبيب ممو و الراهب فرنسيس بوجي و اقترصت موادها 

عىل الدين و الرتاث املسيحي.

   

سفروثا

) االدب ( 

مجلة فصلية ادبية يصدرها اتحاد االدباء و الكتاب الرسيان يف اربيل باللغات العربية 

و الرسيانية و الكوردية و االنكليزية و مبحتوى فني متطور و بحدود 350 صفحة 

تغلب اللغة الرسيانية عىل اكرث موادها،ارئيس تحريرها روند بولص و نائبه اكد مراد 

ومدير تحريرها بولس شليطا، تشكلت هيئة تحريرها من يوسف زرا و شاكر سيفو 

و زهري بردى و اشور ملحم و قيص مصلوب و د0 يوسف قوزي و زاهر دودا، برز 

عددها االول يف ديسمرب 2012 و تضمن العدد البكر:

-مقال افتتاحي بقلم رئيس التحرير و فيها:

قابلياتهم خدمة  تطوير  و  و  االدباء  و  باملثقفني  باالهتامم  املطالبة  اننا سنواصل   "

ما  املايض من ضغوطات و مالحقات و كذلك  الرسيانية بعد ما عانوه يف  لثقافتنا 

و  الثقافية اصبحت حرة  الساحة  ان  اهامل..  و  و  تهميش  ايضا من  اليوم  يعانونه 

مفتوحة امام الجميع"



34 - 33134

الصحافة السريانية
انانا

) عشتار (

الكلداين الرسياين  مجلة فصلية اجتامعية ثقافية عامة تصدر عن املجلس الشعبي 

بارشاف خالص   ) قوش  قره   ( الحمدانية  فضاء  املرأة يف  بشؤون  تعني  و  االشوري 

ايشوع برير و رئيس تحريرهاهيثم بهنام بردى و مدير التحرير منرود قاشا و سكرتري 

تحريرها من جوزيف حنا يشوع  و حال  الساعور، و تشكلت هيئة  رفاه  التحرير 

صبيح مرويك و نشوان القس الياس و نوال يعقوب هندي، برز عددها االول يف كانون 

الثاين – شباط- اذار 2012 و بطباعة فنية متقدمة و بااللوان.

نوهدرا

) دهوك (

مجلة اصدرها ناددي نوهدرا الثقايف االجتامعي يف مدينة دهوك باللغات العربية و 

الرسيانية و الكردية، صاحب امتيازها رائد جرجيس اوراها و رئيس تحريرها هيثم 

بطرس شمعون و تشكلت هيئة التحرير من خوشابة و جهان اسحق و شريوان توما، 

تأسس النادي يف 1975/4/17 برز عددها االول عام 2010 و صدر منها عددان فقط 

و توقفت عن الصدور.

الرتاث الشعبي

و  الثقافية يف مدينة دهوك  دار املرشق  فلكلورية، تصدر عن  مجلة نصف سنوية 

باللغات العربية و الرسيانية و االنكليزية،، صاحب امتيازها رسكيس اغاجان و رئيس 

تحريرها بنيامني حداد و مدیر تحريرها روبني بيت شموئيل و سكرتري التحرير هرمز 

االول  برز عددها  الزيباري،  االنكليزي عزيز عامنوئيل  القسم  خاميس متي، محرر 

عام 2010 .

املثقف الرسیانی

مجلة فصلية ثقافية عامة اصدرها مركز الرسيان للثقافة و الفنون يف ناحية بغديدا 

الصحافة السريانية



34 - 33135

الصحافة السريانية
الحمدانية-محافطة نينوى، باللغتني العربية و الرسيانية، برز عددها االول يف 

ترشين الثاين 2008 صاحب امتيازها االب لويس قصاب و رئيس تحريرها وعدالله 

ايليا و نائبه بشار الباغديدي و سكرتري التحرير منرود قاشا و تشكلت هيئة 

تحريرها كل من : سمري صليوه ميخو، حازم عازر كجو،خليل جندو و نشوان القس 

الياس و صباح موزينا زومايا و شمة يلدا كرومي و مؤيد زكو.

 االعيان

مجلة فصلية ثقافية عامة، بصدرها مجلس اعيان قره قوش ) بغديدا( و متتاز باالخراج و 

الطباعة امللونة، صاحب امتيازها سامل يونو اويف و رئيس تحريرها اسطيفو جميل حبش و 

مدير التحرير رمزي هرمز ياكو و سكرتري التحرير ابراهيم يوسف حنو و مدير تحريرها 

التنفيذي كريم بنا و تشكلت هيئة التحرير من حازم عازر الخياط و صربية نيسان عيىس و 

عبدالغني جرجيس و فرج الياس و يوسف يشوع، ويف اعداد الحقة اصبح اسطيفو جميل 

حبش صاحب االمتياز و ابراهيم يوسف حنو رئيسا لتحريرها و رمزي هرمز ياكو مديرا 

للتحرير.

الكلمة

) صوت الكلدان (

عام  كاليفورنيا  والية  يف  ساندياغو   مدينة  يف  ثقافية صدرت  روحية  فصلية  مجلة 

1999 باالشرتاك مع مجلس خورنة كنيسة مار بطرس الكلدانية الكاثوليكية و اخوية 

مار توما لفرسان كوملبس و اهتمت بثقافة الرعية و امور دينهم و دنياهم، رئيس 

تحريرها الشاعر و الكاتب حنا قالبات.

الخالص

انها مجلة فصلية مسيحية ثقافية و تهتم بامور االنسان و املعوقات التي تقف امام 

االنسان الجل الحصول عىل حقوقه يف ضوء تعاليم املسيح التي ال خالص بدونها، 

صدرت يف والية ) الينوي ( و رئيس تحريرها الشامس ادور عوديشو.
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الطريق

التسعينات  الكلدانية، و صدرت يف مطلع  مجلة نصف شهرية، اصدرتها االكادميية 

من القرن املنرصم، لوجود ثالثة من رجال الدين الذين اختلفوا مع مطرانية الكلدان 

انذاك و هم:  الدينية  الذين اغنوا الصحافة  ابراهيم، و  ابراهيم  و بشخص املطران 

االب عامنوئيل الريس، و االب الدكتور رسهد جمو ) اصبح مطرانا للكلدان يف والية 

كاليفورنيا عام 2002  و االب الدكتور حنا شيخو، برز عددها املزدوج االول و الثاين 

يف شهر متوز 1990 .

املشعل

مجلة شاملة تعني بشؤون الدين و الرتاث و املجتمع، صدرت يف مدينة ديرتويت 

بوالية مشيغان بثالث لغات ) العربية و االنكليزية و الرسيانية ( صاحبها و رئيس 

تحريرها االب عامنوئيل الريس، صدر عددها االول يف مطلع عام 1988.

الثقافة

مجلة ثقافية اجتامعية تراثية فصلية، اصدرتها الجمعية الثقافية املسيحية يف ديرتويت عام 

1986 و ارشفت عليها لجنة من الجمعية نشكلت من الشامس صادق برنو و عابد بني 

عبدو و مرقص حنا سامانو و يوسف شكوانا و جامل بيداويد و قيس يونان، شملت ابوبها 

الشعر باللغتني العربية و الرسيانية و ركن املرأة و باب الطب و علوم و الرتاث و التاريخ.

و من النرشات و املطبوعات االخرى التي صدرت يف فرتة الثامنينات:

 الرتاث: من اصدار جمعية الرتث الكلداين يف ديرتويت عام 1982 رئيس تحريرها 

يوسف ناظر.

الراعي: نرشة اصدرتها كنيسة قلب االقدس.

 أم الله: اصدرها املطران كرمو و مبشاركة االب الدكتور رسهد جمو.

االتحاد الكلداين: اصدرتها الجمعية الكلدانية العراقية االمريكية و ترشف عليها لجنة 

النرش و االعالم بنادي ) ساوثقيلد مانر( يف ديرتويت و يرتأس تحريرها كل عام رئيس 

النادي املنتخب.

الصحافة السريانية
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املرأة

جريدة صدرت 1990 يف مدينة مونرتيال الكندية، بثامن صفحات، باعتبارها صحيفة 

مجانا،  توزع  و  كندا  يف  العربية  الجاليات  بشؤون  تعني  اجتامعية  ثقافية  سياسية 

لها  كان  املالح،  سعدي  الدكتور  تحريرها  رئيس  االعالنات،  عىل  متويلها  يف  تعتمد 

من  كبري  عدد  الجريدة  هذه  يف  عمل  العربية،  الجالية  ابناء  لدى  الواسع  صداها 

املثقفني العراقيني و العرب يف الطباعة و التحرير و التصميم و االعالن و و التوزيعيا 

و  اداريني  و  اعالنات  موظفي  و  و  مصممني  و  محررين  الثالثني  عددهم  يتجاوز 

الفلسطيني و  املغريب و  اللبناين و املرصي و  و  العراقي  بينهم  موزعني و مراسلني، 

العربية و عرضت قضاياهم و  الدول  الصغرية يف  باالقليات  االردين، كذلك اهتمت 

خصصت لها صفحتني يف كل عدد منها و ابرزهم ) القوميات الكردية و الرسيانية 

و االرمنية و االمازيغ( و اتسمت باالنفتاح عىل الجميع و التزامها بالعمل املهني و 

بالفكر الدميقراطي و و اليساري، مع سفر الدكتور سعدي املالح للعمل يف االمارات 

تم بيع الجريدة و مطبعتها اىل شخص عراقي عام 1999 لكن مل يتمكن من ادارتها 

عىل نحو ناجح فتوقفت عن الصدور.

تشكلت هيئة التحرير االستشارية من:

ابرم شبريا

افرام يوسف

د. سامي عون

سليم مطر

سعيد لحدو

فاضل بوال

د. محمد البندر

ميحائيل ممو

د. ميخائيل عبدالله

د. وليد فارس

يوسف ناظر
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املستدرك

اىل  العراق،  يف  الرسيانية  الصحافة  نرشتها  التي  املقاالت  و  املصادر  بعض  اشارت 
صدور البعض من الصحف و املجالت يف مناطق متفرقة من اقليم كردستان العراق، 
خصوصا يف سهل نينوى و املناطق املحيطة مبدينة املوصل و قصباتها و ايت مل ترد 
اسامؤها يف الكتب و الدراسات التي تبحث عن دور الرسيان يف الصحافة ة الثقافة 
و  للثقافة  العامة  املديرية  تقيمها  التي  الدراسية  الحلقات  يف  باالخص  و  العراقية 
الفنون الرسيانية يف وزارة الثقافة و الشباب يف حكومة اقليم كردستان و عىس ان 
يواصل املهتمون برتاث الرسيان يف العراق الحقا، اىل متابعة و تدوين ما يتيرس لهم 

من املعلومات عن تلك النرشيات، من اجل اغناء السفر الطويل يف تاريخ الرسيان و 

دورهم يف اعالء الكلمة الحرة.

صوت القوش 

عام  العائيل  القوش  نادي  قبل  من  عامة، صدرت  اجتامعية  ثقافية  جريدة شهرية 

مسعود  و  حيدو  يلدا  جميل  من  تحريرها  هيئة  تشكلت  العربية،  باللغة   2004

ميخائيل و رئيس تحريرها غزوان رزق الله.

السهل االخرض

جريدة شهرية مستقلة عامة، صدرت يف تللسقف عام 2004 باللغة العربية من قبل 

مركز الكلدان لثقافة و الفنون فرع تللسقف و بالتعاون مع مثقفي تللسقف، رئيس 

تحريرها اكرم حنا داود و نائب رئيس التحرير صديق يلدا زورا، كذلك صدرت يف 

تللسقف مجلة ثقافية عامة نصف شهرية من قبل مثقفي املدينة، صاحب امتيازها 

و رئيس تحريرها عصام شابا فلفل و نائب رئيس التحرير اكرم يوسف.

زهرة الجبل

جريد شهرية ثقافية اجنامعية مستقلة اصدرها شباب القوش عام 2004 و شارك يف 

تحريرها ) ريان نكارا و مسار جوالغ و فراس كريش و براء بلو و اثيل ماالن (.

الصحافة السريانية
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ببصمة مسيحية العراق  نسائية يف  اول مجلة  صدور 

باولينا حسون تطلق شهادة ميالد الصحافة 
النسائية في العراق من خالل مجلة )ليلى(

سعيد الياس  سامر 

لصدور  الـ93  الذكرى  املايض   ) )اكتوبر  االول  ترشين  من  عرش  الخامس  يوم  مرت 

الصحفية  اصدرت  حيث  العراق  يف  النسائية  بالصحافة  متخصصة  مطبوعة  اول 

عام  من  االول  ترشين   15 يف  وذلك  بغداد  يف  ليىل   مجلة  روفائيل  حسون  باولينا 

املرأة  نهضة  طريق  )عىل  العبارة  هذه  ترويستها  من خالل  املجلة   وحملت    1923

العراق  نسائية يف  بان) ظهور مجلة  املجلة  االول من  العدد  العراقية( كام ذكرت يف 

من الكامليات التي ال حاجة اليها اآلن وان املناداة بنهضة املرأة العراقية نفخ فــــي 

الوائدين(. بقايا  ولعلهم من  اطفاءاالرواح  معتادون  وأمثالهم  فهوالء  رماد 

وتنحدر حسون من عائلة موصلية عريقة ومن وسط عرف باهتاممه باصدر الصحف 

العريب(الذي  )العامل  جريدة  صاحب  روفائيل  حسون  سليم  االديب  هو   عمها  فابن 

مجلة  ..اما  املوصل  يف  لآلباءالدومنيكانيني  الطاهرة  مدرسة  يف  تعليمه  تلقــــــى 

20 عددا مستمرة يف الصدور من عام  الـ93 فقد صدر منها  التي تحل ذكراها   ليىل 

القاسية  الصحفية  الضغوط  نتيجة  الصدور  عن  توقفت  حيث  الـــــــى1925   1923

فغادرت رئيس التحرير نتيجة تلك الضغوطات اىل االردن  ولتستقر فيه حتى وفاتها 

عام 69.عن عمر ناهز الـ100 عام .

من  كانت  بانها  حسون  عن  العالف  ابراهيم  املعروف  املوصيل  املؤرخ  ويقول 
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النهضة  لنادي  املؤسسات  العضوات 

ترشين   24 يف  افتتح  الذي  النسائية 

السيدة  برئاسة   1923 الثاين-نوفمرب 

العراق  مفتي  ابنة  الزهاوي  أسامء 

تجهر  وأخذت  الزهاوي.  أمجد  الشيخ 

،ومساواتها  املرأة  تحرير  حول  بآرائها 

بناء  يف  ومشاركته  الرجل  بأخيها 

دولته  تشكيله  بعد  ونهضته  العراق 

فيصل  العراق  ملك  بزعامة  الحديثة 

االول )1933-1921 ( .

بان مجلة ليىل  كانت  العالف   وتابع 

لحسون  متعددة  مقاالت  نرشت  قد 

تنادي من خاللها  اىل النهضة النسائية 

واملعالجات املختلفة الخاصة باملرأة .كام كرست املجلة بعض صفحاتها النتقاد بعض 

العادات االجتامعية واالقتصادية التي تؤثر سلبا عىل نهضة املرأة ،وتحط من قدرها 

 ، الالحقة  أعدادها  يف  املجلة،  وواظبت  التخلف.  حالة  يف  وتبقيها  حقوقها،  وتهضم 

تأكيدها عىل تحرير املرأة واىل إعطاء املرأة املكانة الجديرة بها يف املجتمع واألرسة.

االوىل  امليالد  تعترب شهادة  التي  ليىل  مجلة  االعوام عىل صدور  تلك  كل  مرور  ورغم 

وسط  التاريخ  هذا  مثل  يهمل  الصحفي  الوسط  فان  العراق  يف  النسائية  للصحافة 

التي  الدعوات  وتغيب  العراق   يف  املتخصصة   النسائية  املجالت  صدور  تذبذب 

العراقية  الرياضية  الصحافة  اتحاد  خصصه  مبا  مقارنة  التاريخ  بهذا  لالهتامم  تدعو 

صدور   1922 العام  من  اليوم  ذلك  شهد  حيث  الثاين  ترشين   22 ليوم  تكريم  من 

نادي  مجلة  اسم  الرياضية حيث حملت  بااللعاب  تتخصص  العراق  يف  مطبوعة  اول 

.. السيد عيل  بتحريرها محمد  وقام  الرياضية  االلعاب 

الصحافة السريانية
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الصحافة السريانية

كتابة : منرود قاشا  

يحتفل الصحفيون الرسيان ومعهم صحفيو الوطن يف االول من ترشين الثاين من كل عام 

بعيد الصحافة الرسيانية، وهي ذكرى صدور اول صحيفة رسيانية يف اورميا – ايران يف 

1 ترشين الثاين 1849 حيث صدرت " زهريری بهرا ) اشعة النور ( " عىل يد نخبة من 

املثقفني الغيارى واملخلصني المتهم من الكتاب واالدباء واملفكرين .

اقام اتحاد االدباء والكتاب الرسيان  ومبناسبة مرور 170 عاما مليالد الصحافة الرسيانية 

واملكتب الثقايف الرسياين يف االتحاد العام لالدباء والكتاب يف العراق احتفاال بهذه املناسبة 

وعىل قاعة فندق عنكاوا بلص يف بلدة عنكاوا ، وقد ابتدأت االمسية بالوقوف دقيقة صمت 

عىل ارواح شهداء الصحافة الرسيانية وكل شهداء الكلمة الحرة ، بعد ذلك القى االديب 

روند بولص رئيس اتحاد االدباء والكتاب الرسيان كلمة جاء يف جانب منها : صحيفة زهريرا 

دبهرا التي استمرت بالصدور 69 عاما تخللتها فرتات توقف لظروف قاهرة ، هي صحيفة 

رائدة يف املنطقة كونها سبقت شقيقتها ) الزواء ( الصحيفة العراقية االوىل الصادرة يف 

بغداد عام 1898 ، والجريدة الكردية االوىل ) كردستان ( الصادرة يف القاهرة عام 1898 

.واختتم بولص كلمته بالقول : للنهوض بالصحافة الرسيانية ال بد بذل الكثري من الجهود 

االستثنائية والعمل املضني برؤية واضحة وخطط اسرتاتيجية مستدامة تساهم فيها جميع 

مؤسساتنا الثقافية واملهنية واالكادميية والروحية ، وبدعم حكومي ودويل ذلك لرفع شأن 

الصحافة الرسيانية وتطوير أدائها مبا يليق بتاريخها العريق وتضحيات روادها .بعد ذلك 

القيت كلمة املكتب الثقايف الرسياين يف االتحاد العام الدباء العراق القاها الشاعر زهري 

أالدباء السريان يحتفون بيوم الصحافة 
السريانية
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الصحافة السريانية
بهنام بردى عضو املجلس املركزي لالتحاد، تليت بعدها برقية نقابة الصحفيني العراقيني 

ونقابة صحفيي كردستان .ادار االحتفالية الشاعر نوئيل الجميل والشاعرة اقداس عبدالله 

.تلتها الجلسة االوىل والتي تضمنت محارضتني لالعالمي بهنام شمني ) املشهد الصحفي 

واالعالمي يف سهل نينوى ( و الباحث ملكو خوشابا ) اضواء عىل مجلة سربوثا ( ، ادار هذه 

الجلسة االديب بطرس نبايت ، الجلسة الثانية تضمنت محارضتني ايضا ، االكادميي ايفان 

جاين ) صحافتنا القومية بني الصمود والضمور ( واالعالمي سامر سعيد ) نظرة الصحافة 

.اجاب بعدها املحارضون عىل  الشاعر امري بولص  الجلسة  ادار   ) العراقية ملحنة شعبنا 

اسئلة واستفسارات الحضور .
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مجال  يف  والناشط   والكاتب   االكادميي   الباحث  الرسيان  والكتاب  االدباء  اتحاد  كرم 

الرصينة  تثمينا  ألصدارته  االتحاد  درع   مبنحه  حبيب  كاظم  الدكتور   ، االنسان  حقوق 

االنسان والسيام حقوق  العامة وحقوق  الحريات  الدفاع عن  النضايل يف  واعتزازا بدوره 

االقليات يف العراق. واحتفى االتحاد خالل الجلسة النقاشية التي اقامها عىل قاعة املركز 

االكادميي االجتامعي يف عنكاوا مساء االربعاء  2019/12/18 ، بحضور نخبة من املسؤولني 

واالعالميني والسياسيني والصحفيني وممثلو منظامت املجتمع املدين والناشطني يف ميدان 

الحريات العامة وحقوق االنسان بصدور كتاب الدكتور كاظم حبيب )مسيحيو العراق …

اصالة … انتامء … مواطنة ( . واستهلت فعاليات الجلسة التي ادارها االعالمي املعروف  

، وتضمنت  الوطن والحرية  ارواح شهداء   بالوقوف دقيقة صمت عىل  شمعون متي،  

محورين  رئيسيني ، االول استعراض البرز ما جاء يف الكتاب اعاله ، اما الثاين فقد تركز 

حول تساؤل ساخن يشغل افكار وقلق الرأي العام يف العراق يف ظل أوضاع موغلة  يف 

التعقيد وتواصل االنتفاضة الشعبية وتصاعد اعداد الشهداء والجرحى ، اال وهو )العراق 

و املستجدات (  وقد ابتدأت اعامل الجلسة بعد ذلك،  بعرض البرز املحطات يف مسرية 

نضال وعطاء الدكتور كاظم حبيب عرب سريته الشخصية التي تالها وتوقف يف ابرز محطاتها 

االستاذ شمعون متي ، تال ذلك مبادرة  أالديب روند بولص رئيس اتحاد االدباء والكتاب 

الرسيان حيث قدم للمحتفى به درع االتحاد  ليكون عنوانا كبريا لتقدير واعتزاز وتثمني 

االتحاد يستضيف و يكرم 
د. كاظم حبيب بدرع االتحاد

االخبار
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االخبار

اعضاء االتحاد خاصة وكل املبدعني عامة ملسرية النضال الطويلة وللعطاء املتميز يف الدفاع 

عن حقوق االقليات والحريات العامة ، مؤكدا ان تكريم الدكتور كاظم حبيب هو تكريم 

للنضال وتكريم لالبداع وتكريم للمبادئ والقيم الوطنية النبيلة . من جانبه عرب الدكتور 

التكريم  لهذا  الرسيان  والكتاب  االدباء  التحاد  وامتنانه  شكره  عميق  عن  حبيب  كاظم 

العطاء والنضال دفاعا عن حقوق  به والذي سيكون دافعا ملواصلة  الذي حظي  الرفيع 

االنسان والحريات العامة ، ثم استعرض بعد ذلك بايجاز فصول كتابه الذي يتضمن ثالثة 

أجزاء و17 فصالً ومجموعة من املباحث يف كل فصل. كام يتضمن 30 ملحقاً، ويقع يف 

املسيحية إىل  العراق منذ دخول  الكتاب مبجمله واقع مسيحيي  1072 صفحة. ويعالج 

العام 2017/2016، ويبحث  امليالدي حتى  األول  القرن  )ميزوبوتاميا( منذ  النهرين  بالد 

ايضا يف البوابات التي دخلت املسيحية منها إىل العراق، ومنها الرسل األوائل، ودورهم 

الريادي يف نرش املسيحية يف هذه املنطقة من العامل وتبني املسيحية عىل نطاق واسع من 

سكان العراق ومعاناتهم يف مواجهة الديانة الزرادشتية وقبل دخول اإلسالم إىل العراق. 

ونصيبني  الرها  منها  عديدة  ومدارس  مدن  الرشقية يف  للكنيسة  الثقايف  الدور  ويشخص 

الرصاعات  يف  يبحث  كام  الرسيانية.  واآلداب  واللغة  التعاليم  نرش  يف  والحرية  وحدياب 

التي نشبت حينذاك بني الكنيستني الغربية والرشقية وعواقبها عىل جموع املسيحيني يف 

املنطقة، وكذلك االنشقاقات التي حصلت حينذاك ونشوء العديد من الطوائف ، يف الثلث 

االخبار
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االخبار

األخري من القرن السابع امليالدي  شهد العراق  وجوداً وقبوالً واتساعاً للدين املسيحي يف 

أغلب مدن وارياف بالد ما بني النهرين،  و تُشكل هذه الكنائس واألديرة ثروة حضارية 

وتراثاً عراقياً مهامً وأصيالً يشرتك فيه مسيحيو العراق مبختلف طوائفهم، كام يهم املجتمع 

العراقي بأرسه. وميكن أن يشكل مزاراً ملسيحيي العامل.، كذلك تطرق  املؤلف  مطوال اىل 

حمالت االبادة التي تعرضت لها االقليات عامة واملكون املسيحي خاصة خالل الحقب 

التاريخية او خالل االنظمة السابقة .

استعرض املؤلف بعد ذلك ابعاد االنتفاضة الشعبية واسبابها ومدلوالتها وافاق توسعها 

الطبقة  و  الفالحني  بانضامم  زخمها   ادامة  و  سلميتها  استمرارية  أهمية  عىل   مؤكدا 

اجاب  حيث  املناقشات  باب  فتح  ذلك  بعد  تم  تنظيمها.   مستويات  رفع  و  الوسطى 

الدكتور كاظم حبيب برؤية واضحة و صدر رحب عىل  اسئلة الحضور واستفساراتهم .
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a��Ò�ÏÓ�ëä�ëNNa��Ò�ÏÌ�ÚÓ�iNNa��Ò�ÏÌ�â�Ò�a@ä�i 

االخباراالخبار

)وشْيّخيِٕا دعْيّسق..ٔشسّشيْوةٌّا..َبيًةيْوةٌّا..َبس َاٌةّزيْوةٌّا (..ّضيُووْوةٌّا 
(  ًفةٌِّوةٌّا ، ْيٕمى  0101د."ًكٔطي َخبْيُب"..كةٌّبّْا ْيٕمى جبْومشًا َزبّا، ّخٕبش ) 

ٍّا بَيد َفسؤُوًفيْوةٌّا عْيّسًقيًةا ْيدْيعًةا ّجو جْيْجًما  كةٌّبّْا طْيىّ
ٍّا ٔوَ َضىىِٕا وَوشقمِٕا دَةشعْيةٌّا دَعىّا دكٌةْيْبًةا.. ّخٕبش كةٌّبّْا ٔوٍيّ

وشْيّخيّا بلَميه وَشىىّوٕةى.. ٔوَ شْوّزيّا دفّسضًةا دوشْيّخيْوةٌّا بَيد ّوسي 
ٌٕا وخّدز ٕعدًةا َقدّويًةا، وّبَةز ّىَدٌك  ّوسْي وّوسي َاَدي وشمْيخِٕا أخٕر

ٍّا ٔوَ َطلطِٕا خٔلىمىُوُ َوشقمِٕا دعٕبّسُى جًبَويه ٕعدًةا مِبٌةّخ ا دٔوٍيّ
ٍَيه َفسّضيّا ّبَةز ّىَدٌك وْوشمىٍّْوةٌّا..وّوا خٍصاًلُى  ٌَىٍسيَ ٔو َاٌةّزا دٕبيٌة 
وشْيّخيْوةٌّا ٔوَ ٔقطٕرا ّجو ٔوٌةخِٕا دوْوشمىٍّْوةٌّا َعسّبيًةا ّبَةز ّىَدٌك 

ٍّيّا وَابْيِدّوةٌّا ًاٌْي دجٔدشمىُوُ بَعىّا َكم دُو ًاٌةُوّزيّا ّشوّدا ٔوٌةخّا عْوٌةوّ
ٍِٕى ّبَةز كبّْشًةا  ٌٕا َعن َاذّعٕةى ووْولًل ٔوَ خّدا ّجىّا وَشمًطًٍةا دأخٕر
َعٕمى وقَطمًةا دَالًفيِٕا ّجو كن َعىمْيةٌّا بٔشّىا دًةودْيةٌّا وّىو ٔجدّشا 

( وّبَةز َشٌةَاضًةا دَدولًةا عْيّسًقيًةا  ؤقطٕرا 0201أَخّسيّا ْيٓىّوا )ٕضيفُو 
ٍَيه  4101ؤجدشِٕا  0291وؤُوزيّْا  0211ّخيِٕا ّجو ٔضٕىئما دوشْي وًقٓدً ٔو

ٍِٕا دّزبّا ٔوَ  ٔجدشِٕا دقَطمًةا َعن ىيّْيْوةٌّا، واْيٌة ّجو كةٌّبّْا لْيطةِٕا بٔشىّ
ٌّا  ٍَيه بٔعّد ٍَيه ّجو ّبَةِي َاضْيٕرا وضْوّيفِٕا ؤقطمِٕا ٔو ّضىدِٕا وشْيّخيِٕا ٔو

ٌْي دبٍسالىُوُ  بَاٌةّزا فسْيشّاْيٌة مِبٌةّخا دَبٔعٌة دٔجدشِٕا وَشخمفِٕا ًا
ٌٕا..واْيٌة ّجو  ٌَىًما وَبسَوز ( وأخٕر وَاٌّثاه َعن قْوذٕيا وشْيّخيِٕا ّجو )
ٍّيًةا دَاٌةّزا ّجو جْيْجمِٕا  كةٌّبّْا َخد َضىّىا خّدز َجّسا دوشْيّخيِٕا بب

ٌٕا.. شًمىّا واْيًقّس ٍَيه يْوّدعّا وأخٕر ٍّا ا لّطيُووَشخمفِٕا ٔو وّا اًلىّا فْوخلً
 ٌَؤْيخّا. 
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جلخا قدميا دلبوْشا مطفسن لشرشا 
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الحمل والوالدة : بعد ميض أسبوعني أو أكرث شعرت بأوجاع تلوي بطني من اليمني واليسار 

وأخذين وليد عىل وجه الرسعة ومعه أمه إىل الطبيبة النسائية املختصة وبعد الفحص شخصت 

الطبيبة  توجيه  التحليل حسب  بأجراء  وقمنا  تحليل  أجراء  األفضل  من  وقالت  بوجود حمل 

وكانت النتائج ايجابية , مل استطع أن أخفي انفعايل من شدة الفرح وقمت عىل الفور بنقل 

البرشى إىل الوالدة , وكان وليد أكرث مني سعادة ومل يتاملك نفسه بأن يقبل أمه ولو كان بأمكانه 

لقبلني أنا أيضا أمام الناس , ومل يتاملك نفسه طوال طريق العودة إىل البيت وكان يردد سوف 

أصبح أبا ويقول هل تعلمني يا سارة أنت أم ولدي ......! 

ويوميا يتحسس وليد بطني ويحاول أن يسبق الزمن , ويف أحد األيام قلت له وليد متهل قليال 

أن فرتة الحمل هي تسعة أشهر ومىض منها أكرث من شهران والباقي سبعة ومهام حاولت أن 

ترسق السمع أو النبض فاملدة هي , هي , وكان العم أبو وليد يحاول أن يوفر يل كل ما احتاجه 

من مستلزمات الراحة للمحافظة عىل سالمة الجنني الذي احمله يف بطني , حتى أنه حاول أن 

يتنازل عن غرفته لراحتي .  

املكاملات  من خالل  فقط  أخبارهم  وأسمع  زيارة ألهيل  أخر  أشهر عىل  ثالث  من  أكرث  مىض 

الهاتفية , ويف أحد األيام طلبت من وليد أن نقوم بسفرة إىل عنكاوة أل رى أهيل , تردد وليد 

قليال وكاد أن ميتنع بحجة ما , ليك ال يؤثر عىل مشاعري هكذا أحسست , وشاهد مدى تأثري 

إال أنني مل أتكلم , والظاهر أنه بعد ذلك تداول مع أمه وأبوه حول املوضوع , وأشارت له أمه 

سارة
جوهرة بين أحزان بالدي

)رواية: األحزان واألفراح واالالم(

عامر جميل فندقلي 

القسم الثاني و االخير

من أدب النزوح
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بعدم املامنعة رشط القيادة الهادئة والحرص عىل راحتي طوال الطريق , وبعد أيام أعلمني 

وليد بأننا سوف نذهب لزيارة أهيل صباح يوم الخميس املقبل , تعجبت من قرار وليد املفاجئ 

, ونظرت أليه باستغراب , قائلة , أقرتح أن نؤجل السفرة حرصا عىل سالمة الجنني , فقال : ال 

تخايف سوف أتكفل بذلك . 

بالسالمة  الوالد  دار  ووصلنا  هادئة  وبسياقة  الفجر  مع  الخميس  السيارة صباح  بنا  انطلقت 

وكانت الوالدة يف انتظارنا وبعد قليل قدم الوالد وقام بتقبيلنا واعتذر عن عدم وجوده أثناء 

قدومنا لقيامه برشاء الصمون الحار وبعض مستلزمات الفطور , وجلسنا عىل املائدة بكل فرح 

وانرشاح , وكان أهيل أكرث سعادة منا عند مشاهديت , وكانت سفرتنا قصرية جدا مل نذهب إىل 

أي مكان ,وبعد ثالث أيام عدنا عائدين إىل املوصل . 

متيض األيام والجنني  يكرب تدرجيا ومضت عدت أشهر عىل الحمل وكان البد أن نأخذ سونر ليك 

نتعرف عىل نوع الجنني , وكم كانت دهشتي عندما علمت أن الجنني الذي أحمله ذكر )ولد( 

وكان يف البيت فرحة ال توصف من هذا الخرب , ويف أحد األيام سألت وليد قائلة : ماذا سوف 

نسمي املولود الجديد . 

وليد : وبدون أي تردد قال , طبعا خالد . 

سارة : وملاذا اخرتت اسم خالد .

وليد : وهل يحتاج الجواب إىل سؤال , كل وليد أبو خالد . 

سارة : أرجوا أن ال تزعل من كالمي , أو تأخذ  كالمي بشكل أخر , أتذكر عند خطوبتنا سألتك 

سؤال , ملاذا أسمك وليد , أجبت بتعجب أهيل أطلقوا هذا االسم عيل  , ويف وقتها سكت .

وليد : نعم أتذكر ولكن مل أخذ السؤال بأي أهمية .

سارة : أنا شخصيا ال أحب أو أحبذ هذا االسم , وأقرتح أن نسمي املولود , فادي . 

وليد : التزم الصمت بعض الوقت , وقد تأثر قليال , ولكنه قال , فادي , فادي من االسامء املحببة 

وله معاين خاصة يف قلوبنا , وأنا ليس لدي مانع , ولكن ملاذا تعرتضني عىل اسم خالد . 

سارة : ال يشء سوى اعرتاض فقط  . 

العائلة باجمعها تراقب باهتامم يوم بعد يوم توسع حجم البطن , وبني الحني واألخر تأيت أم 

وليد معي لنجري فحوصات طبية نسائية للتأكد واملراجعة فقط , وخالل هذه الفرتة اكتشفت 

ميزات خاصة يف وليد الذي أصبح زوجي مل أحس بها سابقا من ناحية ثقافته وسعة تفكريه 

وخاصة يشء مهم مل يحس به االنسان إال بعد املعارشة واملعايشة , اكتشفت أن زوجي رجل 

مؤمن أميان صادق مع نفسه ومع الله وهناك أحساسات مل يفكر أو يعمل بها إال الذي أخترب 

الحياة بنواحي عدة من خالل املناقشة أو املداولة يتأكد أن هناك كنز مخفي يف باطنه , واالحظ  

أنه يقوم بأفعال أو أعامل مل يشعر بها أحد , ويحاول أن يخفيه عن أهل البيت الذي هو واحد 

من أدب النزوح
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منهم , وكل يوم هذا الرجل يكرب يف نظري , ويف بعض األحيان أنقل مشاعري أو أفكاري إىل 

الوالد أو الوالدة .

أقرتب الشهر الثامن من الوالدة عىل نهايته وسبق وأن تكلمت مع وليد أن تكون الوالدة يف بيت 

أهيل لكون أن الظروف أكرث مالمئة لوالدة طفلنا , ومل يعرتض وليد عىل طلبي بل شجعني عىل 

ذلك , ويف أحد األيام عرض عيل السفر إىل عنكاوة وقمت بتوديع العم أبو وليد والعمة والدته 

وأخذنا ما نحتاجه من لوازم وحقائب وانطلقنا يف سفرة اعتربتها التجربة األوىل والحاسمة يف 

حيايت , واستقبلنا الوالد والوالدة بكل رسور وبقى وليد معنا النهار بكامله وقام برشاء بعض 

أو  برشاءه  قامت  ما  علينا  وعرضت  الوالدة  قامت  األخر  الطرف  ومن  الرضورية  الحاجيات 

خياطته من لوازم للطفل أو الوالدة ) جهاز الطفل ( وكان بعضها مثني ونادر , وفرح وليد كثريا 

بتجهيزات الوالدة وشكرها مقدر جهودها وتعبها لكرب عمرها وصعوبة تهيئة مثل هكذا لوازم 

, كل يشء أصبح جاهز ومعد , حتى الوالدة أجرت اتصالت مع طبيبة نسائية تم التعرف عليها 

بواسطة بعض األقارب واألصدقاء , وفعال يف اليوم التايل اصطحبتني الوالدة ومعنا الوالد إىل 

الطبيبة املذكورة التي أجرت يل فحص كامل وطامئنتنا أن كل يشء سوف يكون طبيعي , ولقد 

بعض  إىل  إضافة  الوالدة وكذلك حلوة  يوم  معنا  للوقوف  الكامل  استعدادها  أم وسام  أبدت 

النسوة من معارفنا .                                 

 ويف ليلة معتمة من بداية شهر ترشين الثاين أحسست بأمل وأوجاع شديدة استيقظت الوالدة 

عىل صوت رصاخي , وعىل الفور اتصلت بالطبيبة تعلمها بحالتي , وأشارت لها الطبيبة بنقيل 

إىل املستشفى فورا , وأنها بعد وقت قصري سوف تكون هناك , وبنفس الوقت أجرت اتصاالت 

مع أم وسام وحلوة تشعرهم بحالتي , وقام الوالد املسكني بنقلنا إىل املستشفى ومل مييض بعض 

الوقت إال وكانت الطبيبة موجودة معنا وكذلك حلوة وأم وسام وبعض النسوة , وأنا يف أشد 

األمي اتصلت مع وليد أخربه بوجودي باملستشفى واقرتاب ساعة واالديت , وانتهرتني الوالدة 

عىل ترصيف , وقالت ليس يف هذا الوقت املحرج من الليل تتصلني بزوجك وأنت تعرفني ظروف 

أنها مخاطرة  املستشفى  إىل  الليل  بحياته ويأيت مبنتصف  يقوم ويخاطر  الصعبة وقد  املوصل 

غري مأمونة , وفعال كان حدس أمي يف مكانه حيث أرص وليد عىل القدوم ومغادرة املوصل يف 

منتصف الليل إال أن أمه وأبوه منعوه من املغادرة بقوة . 

الطفل وحركة وتنقل وبرشى وما  بكاء  األم وميض بضع ساعات سمعت صوت  اشتداد  ومع 

هي إال لحظات وأسمع صوت الطبيبة تهنئني بسالمة املولود وأقبلت املمرضة تحمل الطفل 

مقمطا باملالبس والحاجيات الرضورية , واستقر الطفل بني أحضاين وشعرت أين ملكت الدنيا 

كلها غري مصدقة أن الله حقق أمنيتي , وأي أمنية جميلة أن تحتضن األم طفلها وعيوين شاخصة 

نحو باب الغرفة متوقعة يف أي لحظة يدخل وليد , وقبل أن ترشق الشمس كان وليد عىل أتم 
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االستعداد مع والده ووالدته يف طريقهم إىل اربيل ويقود سيارته برسعة يسابق الريح , كيف 

ال والطفل يف حضن أمه ينتظر والده ليعانقه , وقطع وليد املسافة بوقت قيايس متجها مبارشة 

إىل املستشفى , وكام توقعت فتح وليد باب الغرفة , أنها لحظات البرشى , لحظات ال تنىس 

الزوج يهنئ زوجته بالسالمة ويحتضن املولود الجديد ) البكر ( غري مصدق وعيناه تنظر إىل أبنه 

ويقول لوالده : أيب , لقد أصبحت أبا , وتناول والد وليد الطفل ونظر أليه نظرات الجد الحنون 

, نظرات األمل باملستقبل وأعطاه إىل جدته أم وليد التي قبلت سارة واحتضنتها  وكيف ال وهي 

أم حفيدها , وقامت أم سارة بأستقبال الجميع بالرتحاب وسالمة الوصول , وكذلك فعلت أم 

وسام وحلوة اللوايت قضيا السهرة مع أم سارة وكانتا خري معني يف أللحظات الحرجة, أما أبو 

سارة فأنه أىب أن يذهب إىل البيت ويرتكهم يف املستشفى لوحدهم وأختار له مقعد يف صالة 

املستشفى وجلس ينتظر السامح لهم باملغادرة , كانت ليلة ...... مل تنساها سارة أبدا , وبعد 

إجراءات الفحص من قبل الطبيبة التي سمحت لهم باملغادرة                

إىل البيت , تم تثبيت بعض املعلومات عىل استامرة خاصة لدى أدارة املستشفى و ويف الطريق 

إىل البيت سأل وليد سارة قائال : أيهام أجمل , أنت أم طفلنا الصغري .

سارة : وهل هذا سؤال . 

وليد : طبعا يف نظري , أهم سؤال . 

سارة : وملاذا تريد أن تعرف . 

وليد : ألين رأيت النور كله يصطع عىل وجهك , وإشعاعه يفيض من بني طفلنا الذي يف حضنك . 

وهنا ضحك أبو وليد , قائال : مل أكن أعرف الغزل هكذا . 

وليد : أيب الغزل ينبع من القلب , عندما يتغزل الحبيب ينطرب   . 

مائدة  تحضري  يف  واالخرين  اسرتاحتي  مكان  تهيئة  يف  الجميع  أنشغل  البيت  وصولهم  وعند 

الفطور , كانت جلسة فرح وسعادة وتبادل التهاين , وكان املولود بني أحضاين  محور الحديث 

, وقال يل وليد , سارة . 

سارة : نعم . 

وليد : يتوجب أن أذهب بعد قليل إىل املستشفى الستالم بيان الوالدة ومن بعدها أن أذهب 

وأصدقه يف مديرية الصحة معزز بكتاب رسمي إىل صحة نينوى , ماذا تقرتحني أن نسمي طفلنا 

.

وهنا تدخل أبو نزار قائال : أمل يتم االتفاق سابقا بينكم عىل تسمية الطفل .

وليد : عمي أبو نزار : نعم , من ناحية املبدأ قبل الوالدة , واليوم يتوجب أن نطلق عليه اسام 

بشكل رسمي . 

أبو نزار : وأنت ماذا تقرتح . 

من أدب النزوح



34 - 33153

من أدب النزوح
وليد : سبق وأن تم االتفاق بيني وبني سارة أن نسمي الطفل ) فادي ( . 

أبو نزار : وردد الجميع معه بصوت واحد , نعم االختيار , ماعدا أبو وليد بقى ساكتا .

وهنا التفت أليه  أبو نزار قائال : أبو وليد , أراك ساكت مل تبدي رأيا , أنت الجد والخيار األول 

واألخري لك , اذكر االسم الذي تختاره وجميعنا معك . 

أبو وليد : بالعكس , اسم فادي ينبع من قلبي , وهذا االختبار ال ميكن االعرتاض عليه أبدا , أنه 

فداء للجميع , وسوف يكون بركة يف بيتنا , وسكت الجميع , وبعد قليل ذهب وليد ألكامل 

معاملة بيان الوالدة , وبدأ الجميع ينادون الطفل الذي مل يبلغ من العمر يوم واحد باسمه  

)فادي ( , وقامت أم وليد وألبسته حجل من الذهب ) تقليد متبع يف مدينة املوصل ( تعبري أو 

رمز للحب وسامع دقات الحجل أو حركات الطفل األول املولود )البكر ( .                         

********                                               

الصغري وودع  الطفل  عليها وعىل  يومني مع زوجته وأطآمن  وليد  :  قىض  املوصل   فادي يف 

وبقت  الوالدة وهوية زوجته معه  بيان  يأخذ شهادة  أن  ينىس  والده ومل  معه  وعاد  الجميع 

والدته مع الطفل وسارة عىل أن تعود بعد بضعة أيام عند عودة وليد مرة ثانية , خالل هذه 

الفرتة كان اهتامم الجميع برعاية الطفل ويتخيلونه مالك حل بينهم يرفرف يف أركان بيتهم , 

لقد شعرت فعال بوجود حياة جديدة يف حيايت بعد الوالدة , وأن األمل والتعب واألوجاع التي 

تحملتها كانت بها مثرة مثمرة ال توصف يف قلبي وهو الشعور بالحنان  والحب والعطف وهذا 

هو طريق البداية .

أتصل وليد هاتفيا بعد الظهر يعلمني بأنه أكمل إجراءات تثبيت معاملة شهادة ميالد فادي 

وإصدار هوية األحوال املدنية وأن اسم ) فادي( مسجل رسميا يف سجل النفوس العام , أنه 

مواطن عراقي , والتفت إىل الجميع أنقل تحيات وليد وأبرشهم بصدور هوية األحوال املدنية 

لعزيزنا فادي . 

وبعد ميض عدت أيام قدم وليد إىل عنكاوة ليشاهد الطفل الصغري ويطآمن عىل صحتي وقىض 

الليلة معنا ويف اليوم التايل عاد إىل املوصل بعد أن أخذ والدته معه عىل أن يعود باملرة القادمة 

ويصطحبني مع الطفل إىل املوصل , خالل وجود وليد بعيد عنا ,  كانت الدنيا ضيقة يف تخيالته 

وزاد اشتياقه وحنانه للطفل وهو يتخيله طريا يرفرف أمامه ويهم أن ينهض من عىل األريكة 

ويأيت ليأخذنا ويعود بنا إىل البيت , ولكن محبته لنا تراه يعدل عن قراره , وبعد عدة أيام أتصل 

وليد يعلمنا أنه قادم ليأخذنا ونعود ومعنا الطفل فادي إىل املوصل , وكان جواب سارة بحنان 

ورقة واشتياق تقول : عزيزي وليد , يوميا طفلنا فادي يقول يل , أين بابا , أنا يف انتظاره , القرار 

قرارك , وأي يوم تأيت سوف أكون معك , ابتسم وليد بارتياح , ومع نفسه حمد الله وشكر عىل 

النعمة التي أنعم بها الله أليه , أنه تزوج بامرأة مثقفة عالية أالحساس تشعر بشعوره وتفرح 
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بفرحه .                                   

ويف صباح اليم التايل كان وليد يف عنكاوة بعد أن أشرتى بعض الهدايا إىل بيت عمه ) أبو نزار 

( وإىل سارة والطفل فادي الذي كان له النصيب األكرب , كانت فرحتنا بقدوم وليد ال توصف  

وهو يحتضن الصغري بني ذراعيه , والوالد والوالدة كانا أكرث بشاشة وترحيبا بوليد كيف ال حيث 

سبق وأن تحدثت عن زوجي وخربته ومحبته للغري وأميانه الصادق وعطفه عىل والديه واالعتناء 

بهم وأن بيتهم مبارك نتيجة املحبة املبنية عىل التفاهم . 

قىض وليد ليلته معنا والطفل بني أحضانه ويف صباح اليم التايل كنا قد هيأنا حاجيات الطفل 

الرضورية وحقائبنا وودعت أهيل بالقبالت وغادرت مع وليد والطفل بني أحضاين هذه السفرة 

ليست كلل السفرات األخرى , كان يرافقنا فلدة الكبد فادي الصغري متجها معنا إىل مدينته 

املوصل التي سوف يشاهدها ألول مرة , ودموع والديت تودعنا عند باب الدار لفراق فادي الذي 

مأل فراغا كبريا يف قلبها  .

كانت أم وليد مستعدة الستقبالنا منذ الصباح وبدأت تهيئ وجبة غذاء شهية كيف ال والحفيد 

فادي سوف يدخل ألول مرة يف بيت جده وعوديت بعد الوالدة , وفعال عند وصولنا البيت وقيام 

وليد بادخال السيارة إىل الكراج صدحت الهالهل من حنجرة أم وليد معلنة برشى دخول الطفل 

النظرات مع حفيده  يتبادل  أبو وليد أكرث سعادة وهو  العم  بيتهم وكان  فادي ألول مرة إىل 

الصغري لعقد صداقة روحية بني الجد وأبن االبن , وشعرت أن تسابيح السامء متجد لدخول 

مالكا صغريا إىل املنزل وكأين ساجدة يف الكنيسة صباح عيد امليالد أسمع تراتيل الشعب وهو 

ميجد امللك العظيم برسور وحبور يف لقاء امللك املجيد , هكذا تكون فرحة العائلة عندما يولد 

لها طفل جديد يف كل منزل , وكم كانت أم وليد سعيدة يف تلك الحظات التي ال توصف وهي 

تشبعني قبالت املحبة , وامتأل قلبي فرحا لهذا االستقبال العاطفي  وهذه الحفاوة التي تدل 

عىل املحبة , كيف ال , وأنا زوجة أبنهم , ووالدة حفيدهم , وباعتباري أبنتهم .                

 *****                                         

البهجة  وتعم   , العائلة  قلوب  معه  وتكرب   , يكرب  فادي  والصغري  األيام  : ومتيض  فادي   عامذ 

والرسور عىل الجميع يوم بعد أخر , وبعد مرور أكرث من خمسة أشهر أخذين وليد والطفل 

فادي إىل عنكاوة ألرى أهيل وأقيض عدت أيام هناك وتركني عىل أن يعود بعد أسبوع مرة ثانية 

, وخالل فرتة تناول الشاي عرصا , قال وليد : عمي أبو نزار , لقد قررنا أن نعمذ الطفل فادي 

يف صباح أول جمعة من بعد عيد القيامة املجيد , أريد منك يا عمي أن تهيئ نفسك والعمة أم 

نزار لحضور العامذ وأن تكون أول شخص حارضا معنا ألن هذه فرحة الجميع .

سكت الوالد قليال , وأكب رأسه نحوى األرض وعاد ونظر إىل الوالدة قليال , وقال : أبني وليد 

تعرف معزتك ومعزة أبنتنا سارة عندنا , وفادي هو فرحتنا , أنا منذ خرجت من املوصل قبل 

من أدب النزوح



34 - 33155

من أدب النزوح
سنوات مل أذهب هناك ومل أصل بيتي الذي الزال مقفال رغم أن خال نزار يتفقده بني الحني 

واألخر من الخارج , أنا أشكرك كثريا ألكون أول املدعوين , ال بل أنا صاحب الدعوة , فأن فادي 

يرفض  الوالد سوف  أن  والوالدة معنا  أنا ووليد  أظن  " وهنا كنت   , الجميع  حفيدي وفرحة 

حضور مراسيم العامذ " ولكن الوالد قام وحضن الطفل الصغري والدمع يسيل عىل خديه وهو 

يقبل فادي ويقول : سوف أكون أول الحارضين ألفتح قلبي من جديد عىل العامل وسحب يد 

وليد بيديه وحضنه وقبله قبلة حب وحنان , وفعل معي نفس اليشء , وهو يقوم بهذا املشهد 

أو  لكونها شعور  توصف  أن  لحظات ال ميكن  أنها   , الجميع  عيون  تسيل من  الدموع  كانت 

أحساس ينبع من القلب . 

بعد أن قىض وليد ليلته يف دار والدي غادر منذ الصباح الباكر متوجها إىل املوصل مودعا الجميع 

وخاصة طفلنا الصغري , وبقيت مع فادي عدة أيام يف بيت أهيل التي مألت هذه الزيارة قلوبهم 

وعم الفرح والرسور أرجاء البيت , وعاد وليد بعد أيام ليعود بنا من جديد إىل دار أهله مودعني 

بتلويح األيدي وبدأ فادي يحرك يده مقلدا حركاتنا مع فرحة الجميع . 

انتهى الصوم القدس , وأقبل عيد القيامة املجيد , والكل يهنئ األخر بالقيامة والخري والربكة 

للجميع , ويطلب الفرح والسالم والدعوة أن تدخل املحبة إىل قلوب الناس , وبدأ وليد يتهيأ 

ملراسيم عامذ الطفل فادي ويدعوا األقارب للحضور صباح يوم الجمعة إىل الكنيسة ومن بعدها 

مشاركتنا فرحتنا يف البيت لتناول وجبة غذاء بهذه املناسبة ومن ضمن املدعوين كان  بيت 

الخال غانم والعم سامل . 

أول  وكانا  الكنيسة  إىل  مبارشة  متوجهني  املوصل  إىل  العامذ  يوم  والوالدة صباح  الوالد  وصل 

املدعوين الذين حرضا فعال , وقدم الوالد الصالة الفرضية مع الوالدة أمام مذبح الرب , تأمل 

قليال هيكل الكنيسة وقال : يا رب أنعم علينا بالسالم وأحل بركتك عىل العامل منذ سبع سنوات 

أو أكرث مل أدخل بيتك هذا , حيث حرمتني ظروف الزمان من أن أكون ساجدا بني جدران بيتك 

املقدس , وبينام هو مستمر يف التأمل أقبل كاهن الكنيسة الذي بادر بتحية الوالد والوالدة 

الطفل فادي  , لقد أعطى لهم  الرب  ثانية أمام مذبح  معلنا سعادته وفرحته مبشاهدته مرة 

, وما هي إال دقائق معدودة  وكنا  القوة والشجاعة لزيارة كنيستهم من جديد قبل دارهم 

معهم جميعا نحمل طفلنا فادي يف أول دخول له إىل الكنيسة ونحمل معنا بعض حاجيات 

الطقسية لعامذ  الكاهن بأجراء املراسيم  , وبارش األب  تباعا  , وبداء يتوافد املدعوين  العامذ 

الطفل وزغردة بعض النسوة بهذه املناسبة املباركة بفرح بدخول عضو جديد إىل جسم الكنيسة 

من صغره محمال باألميان ومسلام االشبني ) القريب ( مسؤولية حمل هذا الثقل العظيم , وبعد 

أكامل مراسيم العامذ , قدم الجميع التهاين وتوجهوا إىل دار أبو وليد مرسورين ,وتناول الحضور 

مأدبة  الغذاء عىل نية حفيد أبو وليد مهنئني له هذه الدعوة وتقبل العامذ املبارك .
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وذهب  املوصل  يف  دارنا  لتفقد  يرافقه  أن  غانم  الخال  من  الوالد  قصرية طلب  اسرتاحة  بعد 

األثنان يف سيارة الوالد وركناها بعيدا عن الدار ومن حسن الصدف كان البقال ) أبو سوزان ( 

القريب من دارنا مغلقا , وفتح الوالد باب الكراج وتسلل األثنان إىل داخل البيت وكانت حديقة 

الدار شبه غابة متشابة األغصان وكثيفة األحراش حيث يقوم الجريان بني الحني واالخر بسقيها 

, ومن الداخل تراكم الغبار بشكل كثيف عىل موجودات الدار واألثاث يف موقعه كام تم تركه 

عند مغادرة الدار قبل سنوات وخيوط العنكبوت حاكت خيوطها عىل جدران الدار وزواياه , 

وبعد جولة رسيعة تركا الدار عائدين ليحدثونا عىل ما شاهداه وعالمات الحرسة كانت واضحة 

عىل معامل الوالد من نكبات وعواصف الزمن , وبعد اسرتاحة قصرية أعتذر الوالد من الحضور 

مهنئا من جديد هذه املعمودية املباركة بانرشاح وفرح ومعه الوالدة باملغادرة إىل عنكاوة .                    

******                                           

أعياد وأفراح : متيض األيام والصغري فادي يكرب , وترتكز عناية األم وتفكريها نحو أبنها ومستقبله 

, ويف أحد األيام فاتحت زوجها وليد بصورة غري مبارشة قائلة : وليد . 

وليد : نعم . 

سارة : إىل متى نبقى نعيش هنا , يف املوصل . 

وليد : ما معنى السؤال .

سارة : للسؤال معاين كثرية , أنت تسمع بني الحني واألخر انفجار أكرث من عبوة هنا وهناك 

وضحيتها األبرياء عابري السبيل , إضافة إىل بعض حاالت الخطف والقتل واالبرتاز , وتالحظ أن 

أبننا يكرب وبعد شهر سوف يصبح عمره سنة ومع األيام يتوجب أن يدخل الروضة أو التمهيدي 

, كل يشء يجب أن نحسب له حساب من اليوم .

وليد : سارة , ال تكربي األشياء أكربمن حجمها , نحن نعتمد عىل الله , والله معنا , ومع األيام 

من املؤكد أن األحوال سوف تستقر . 

سارة : مقاطعة زوجها , وليد , لست الوحيد يف العامل يعتمد عىل الله , كثري من الناس تعتمد 

أنظر  اليوم  , من عام 2003م وإىل  لالنسان عقل  أعطى  الله   , أعاملها وقراراتها  الله يف  عىل 

للرزنامة )التقويم( السنوات متيض والوضع يتدهور يوم بعد يوم , ومل نسمع هناك تحسن . 

وليد : سكت قليال , وقال ال تستعجيل سارة , كل يشء يف وقته سوف يكون كام تفكرين .

تخيالت  تتخيل  أو  داكنة سوداء  األحيان حسابات  تفكر وتحسب يف بعض  نفسها  كانت مع 

رهيبة , أو تخاف من أن يصيب زوجها مكروه ,وتتذكر أخيها الشاب كيف وقع ضحية األحداث 

  ,

أقبل عيد ميالد طفلنا فادي وأقام له وليد احتفالية صغرية يف بيتنا , وأشعل شمعة واحدة عىل 

كعكة كيك داللة عىل أن الطفل أجتاز السنة األوىل من حياته , ويف اليوم التايل أخذنا وليد إىل 
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عنكاوة وهناك أقام احتفالية أخرى مع الوالد والوالدة , وأراد يف هذه السفرة أن يدخل الرسور 

إىل قلبي مبشاركة أهيل معنا يف مناسبات الفرح , حيث الحظ وليد الظروف التي عاىن منها 

الوالد عندما حرض إىل عامذ فادي من تعب السياقة ومدى تأثره عندما شاهد بيته ومدينته 

, وكانت فرحة جميلة عند أطفئنا شمعة امليالد زادها جاملها ضحكات ولعب طفلنا , وبقينا 

عدت أيام يف بيت الوالد ومن بعدها عدنا إىل املوصل ليبارش وليد يف عمله .                  

أقرتب عيد امليالد املجيد واحتفل الناس يف املوصل بالعيد بحضور القداس يف الكنائس , ويف 

األمني  الوضع  لتأزم  بينها وذلك  فيام  العوائل  االحتفاالت عىل  واقترصت هذه  بيوتهم  داخل 

االتصال  وسائل  عرب  بعضهم  مع  التهاين  تبادلوا  العوائل  من  وكثري   , وخارجها  املدينة  داخل 

املختلفة , وقسم كبري فضل االنتقال إىل عنكاوة خالل فرتة أعياد امليالد واالحتفال هناك , إال 

أن وليد فضل البقاء يف املوصل واالحتفال مع والديه عىل أن يذهب الجميع إىل عنكاوة خالل 

احتفاالت رأس السنة امليالدية حيث قام والدي بحجز بطاقات يف أحدى الحفالت املقامة بهذه 

املناسبة , ويف صباح يوم 12/31/ 2011م اصطحبنا وليد جميعا وبني أحضاننا الطفل فادي إىل 

الحديثة  املوالت  الوالدة قمنا بجولة يف أحد  أعدته  الذي  القهوة  تناول فنجان  عنكاوة وبعد 

السنة امليالدية بفرح وسعادة عىل أمل أن تكون  الجميع سهرة رأس  , وقىض  اربيل  وأسواق 

القادمة سنة خري ومحبة , وبعد يومني عدنا إىل املوصل بعد أن أقمنا أكرث من نزهة  السنة 

وجولة وزيارة لبعض األقارب . 

كنا عىل موعد قريب لالحتفال بعيد زواجنا الثاين بتاريخ 2012/1/30 م وقام وليد بتهيئة كافة 

مستلزمات هذه املناسبة التي حرضها بيت العم سامل والخال غانم وبعض أقارب وليد وأعتذر 

أهيل عن الحضور , كنت سعيدة جدا برغم عدم مشاركة أهيل , إال أنا اعتربتها مناسبة لتجديد 

حياتنا الزوجية وأن فادي الصغري هو الرابطة القوية يف توثيق عالقة الحب الحقيقي املبني عىل 

الثقة وتبادل األفكار , وكان وليد دامئا يقول يل أن الله أنعم عليه كثريا ألن أركان بيته متينة 

بفضل زواجه وحكمتي يف التعامل مع أهله ومل يشعر يف يوم من األيام خالل فرتة زواجنا أن 

حدث خالف أو ما يعكر العالقات الطيبة داخل بيتهم , وهذه نعمة من الرب .

العبوة القاتلة  : استيقظت صباحا متثاقلة من نوم عميق وقلت لوليد : ارجوا أن ال تذهب 

اليوم إىل العمل .

وليد : وملاذا . 

سارة : هذه الليلة حلمت بأحالم مزعجة وكئيبة وأنا متشامئة جدا . 

وليد : ضحك , وقبلني , وقال يل , سارة ال تجعيل األحالم تؤثر فيك , ضعي يدك عىل جبينك 

وصيل صالة , أبانا الذي يف السموات , وكل يشء يكون خري .

فعلت ما قال يل زوجي , ولكني كنت قلقة , ويزداد قلقي مع الوقت , ال أعلم ولكن شعور 
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داخيل يراودين أن شيئا سوف يحصل . 

كان من املعتاد أن يأيت وليد إىل البيت بحدود الساعة الثانية والنصف ظهرا , يف ذالك اليوم 

تأخر أكرثمن نصف ساعة عن املوعد املعتاد , واتصلت به ال أعرف سبب التأخري وما من جواب 

تأخر وليد عن  لقد  , عمة  لها  أم وليد والقلق ظاهر عىل مالمحي وقلت  العمة  إىل  نزلت   ,

موعده كثريا , نظرت العمة أم وليد إىل ساعة الحائط وقالت , ال تقلقي يا إبنتي , ما هي إال 

لحظات وترينه أمامك . 

سارة : عمة ولكن , اتصلت به ومل يجاوب .

وهنا ارتبكت العمة أم وليد بعض اليشء , وقامت من مكانها تنظر من النافذة املطلة عىل 

 , جواب  وبدون  أخرى  مرة  واتصلت   , ثانية  االتصال  حاويل  قائلة  إيل  ونظرت  الدار  مدخل 

وصاحت أم وليد عىل زوجها قائلة : أبو وليد , أبو وليد , لحد أالن وليد مل يصل .

قام أبو وليد من مكانه ونظر إىل الساعة وتأكد أن الوقت قد تجاوز كثريا عن موعده , تناول 

الهاتف النقال وأتصل من جديد , وبدون جواب .........! قلق أبو وليد , وأتصل بصديق لوليد 

من املقربني قائال : أبو سيف  ..... أريد أن اسئلك عن وليد , لغاية الساعة مل يصل إىل البيت , 

ومن الطرف األخر أبو سيف يجاوب , أننا بعد الساعة الواحدة والنصف تركنا العمل , وقال : 

سوف أحاول االتصال به وأعلمك الجواب .........! 

أنقلب البيت إىل حزن وارتباك وفقدنا أعصابنا بعض اليشء , وعىل الفور رحت اتصل بخايل 

غانم وعمي سامل استنجد بهم , وهم من الطرف األخر شعروا بارتبايك  , ومل مييض بعض الوقت 

وكان خايل وعمي بجانبنا يستفرسون منا ويحاولون تهدئة املوقف , وخالل هذا االرتباك والقلق 

,اتصل خايل غانم بهاتف وليد من جديد .......! وكان شخص غريب يجاوب من الطرف األخر 

بصوت غليظ قائال ... من املتكلم , أجابه الخال غانم بارتباك : أنا أسالك من أنت , ومن أين 

لك هذا الهاتف , وأين صاحبه . 

قارعة  عىل  ناسفة  عبوة  أنفجار  , حدث  عراقي  جندي  أنا   , الغليض  الصوت  أجاب صاحب 

الطريق , وأن صاحب السيارة نقل إىل املستشفى الجمهوري ) الزهراوي ( ووجدنا هاتفه ملقى 

عىل األرض , وبعد أن تأكد خايل من موقع الحادث , التفت إىل الجميع الذين أصفرت وجوههم 

وانعقج حاجبهم وقال : ال تخافوا , الحادث بسيط ويقول الجندي أنه نقل إىل املستشفى , علينا 

أن نذهب برسعة , ذهب الخال غانم وأخذ معه ألعم أبو وليد وعمي سامل وخرجا مرسعني 

وكان القلق الشديد بادي عليه وأعصابه غري طبيعية , ويف تلك ألحظات مل يتملكني سوى البكاء 

الشديد وتنهار أمامي جاثية حاميت وكل منا تحتضن األخرى , بانتظار الخرب املجهول . 

وصل خايل غانم ومعه العم سامل والعم أبو وليد إىل موقع الحادث , ووقع نظرهم عىل السيارة 

التي تفحمت من شدة االنفجار يحيط بها بعض الناس املتجمهرين هنا وهناك و تقدم خايل 

من أدب النزوح
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مبارشة نحوى الجندي الذي يحرس السيارة وعيونه تجول حول الناس املتجمهرين مع وجود 

عدد أخر من الجنود وسأل الجندي عن مصري سائق السيارة , وأجاب الجندي , أنه تم نقل 

املرحوم إىل املستشفى الجمهوري أو الطب العديل حسب علمه يف سيارة االسعاف قبل قليل 

الذي  النقال   الهاتف  أعطاه   , اسمه  باملرحوم وعن  الجندي من خايل عن صلته  واستفرس   ,

وجده قائال الله يرحمه , مل يتاملك الخال نفسه من وقع الخرب عىل مسامعه وارتجفت أوصاله 

والتفت ليشاهد والد وليد قد سقط أرضا بدون حراك وحوله بعض الخريين من عابري السبيل 

يساعدون سامل الذي ال حول له وال قوة وتعاونوا عىل نقله إىل السيارة , وعىل الفور أنطلق 

الخال غانم إىل املستشفى وهم يف الطريق رن هاتف أبو وليد فأجاب عمي سامل عىل املتكلم 

وكان أبو سيف صديق وليد , وملا أعلمه العم بالخرب املشؤوم صعق هذا الصديق الويف من الخرب 

وقال سوف أوافيكم فورا إىل املستشفى , وعىل الفور أعلم أبو سيف أدارة الرشكة التي يعملون 

فيها بالحدث , ويف الوقت نفسه قام الخال باالتصال بأحد األطباء الذين يعرفهم وأخربه مبا 

حصل , وأبدى الطبيب استعداده وسوف يكون معهم يف املستشفى ولكن من املفضل أن ينقل 

أبو وليد أوال إىل الطوارئ ومن بعدها تجري األسعافات األولية , هذه االتصاالت تجري والسيارة 

تنهب الطريق برسعة جنونية , وقام عمي باالتصال بزوجته يعلمها الخرب املؤمل وطلب منها أن 

تتوجه إىل بيتنا بعد أن تأخذ معها ) سلمى  ( زوجة خايل , وأن ال تخربين بالذي حصل إىل أن 

يعودوا هم إىل البيت .

الفور  األولية ونقل عىل  له بعض االسعافات  أبو وليد وأعطيت  الطوارئ تم فحص  يف ردهة 

إىل غرفة االنعاش نتيجة االنهيار الذي أصيب به , ووصل أبو سيف وبعض أصدقاء وليد إىل 

املستشفى وبقى أبو سيف وبعض املوظفني مع أبو وليد قرب غرفة االنعاش , وذهب الخال 

غانم ومعه عمي والطبيب الذي تم االتصال به إىل الطب العديل , وكان املنظر رهيب وتعرفا 

الدراسة والجد والعمل  الذي تعب طوال حياته يف  املثقف   , اليافع  الشاب  , هذا  عىل وليد 

ليخدم الوطن واملجتمع , يذهب ضحية الجرمية , ماذا يكون موقف االنسان عندما يرى أمامه 

صورة مرعبة , كم االنسان ظامل ورشير , أن هؤالء القتلة ال يشعرون بوجود الله , كيف وصلت 

نفوسهم الحقرية إىل احتقار أنسانية وشعور الغري , هذه األفكار والتأمالت راودت كل من كان 

واقفا يشاهد جثة هذا الشاب املسكني ضحية الغدر والخيانة , ابدا ال يستطيع االنسان   أن 

اهتزت,  واملشاعر   , والشحوب   , الدموع  ألن   , املوجودين  أصاب  الذي  املؤمل  املوقف  يصف 

واأللسن انعقدت , واألعصاب توترت , والقلوب انفطرت ........! , ويف هذه ألحظات الحرجة 

أتصل عمي بالوالد يسأله عن مكان وجوده .  

الوالد يقول : أين يف البيت أشاهد أحد الربامج التلفزيونية .

يتلقى  ( لحادث وهو أالن يف املستشفى  : لقد تعرض وليد ختنك ) صهرك  العم سامل يقول 
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العالج .

اهتزت أوصال الوالد , قائال : سامل , أخربين الحقيقة , هل أكو يشء .

العم سامل : كال يشء بسيط , وأحببت أن أخربك أحسن من تسمع من الغري , وأتفق معه عىل 

معاودة االتصال . 

أبو نزار , ذاك الرجل الشهم والحساس توجس رشا من هذه املكاملة , وعىل الفور قال لزوجته 

أم نزار : عليك أن تهيئ بعض الوازم برسعة سوف نذهب إىل املوصل رسيعا . 

أم نزار : وما الخرب . 

 أبو نزار : أخربين أخي سامل أن وليد مصاب بحادث وهو األن يف املستشفى ......!  أرجوا .......! 

وسكت , وقام يساعد زوجته    يف أعداد الحقيبة الصغرية , وكانت أوصاله ترتعد .

وقال للوالدة : سوف نذهب بسيارة األجرة إىل املوصل لكوين ال استطيع القيادة ...... كان فكر 

الوالد , فكر تشاؤمي و أقلقته املكاملة كثريا .

وصل الوالد والوالدة بيت أبو وليد , وشاهدوا النسوة هناك يف قلق وارتباك شديدين , وال يوجد 

رجل معهم , ونظر الوالد أيل نظرة متفحصة وشاهد الشحوب واالنهيار البادي عىل مالمحي , 

والطفل الصغري بني أحضان زوجتي العم والخال أو بعض النسوة املتواجدات معنا , وأدار رأسه 

نحو اليمني ونحو اليسار متسائال عام حدث , وما الخرب , ومل يلقى جواب , وكانت زوجتي العم 

والخال ملتزمتني الصمت املطبق خوفا من افتضاح األمر ويحصل ما ال يحمد عقباه . 

كلم الوالد أخاه سامل مستفرسا بكل شدة وقلق عن الذي حصل , وأجابه سامل , نحن بعد قليل 

سوف نعود إىل البيت ونخربك بكل الذي حصل , طأمن الجميع . 

أبو وليد لرعايته لحني أن  بالبقاء إىل جانب  أبو سيف وأحد زمالء وليد  ويف املستشفى تربع 

يعطي الطبيب االختصاص القرار , ويف الطرف األخر تم أكامل االجراءات والتوقيع عىل األوراق 

الرسمية للطب العديل وتثبيت األقوال عن الحادث لدى مركز الرشطة املختص يف املستشفى 

,كل هذا يجري وجميع املوجدين غري مصدقني مبا حدث , هل هو حقيقة أم خيال .

أتفق الخال والعم عىل العودة إىل البيت وإفهام الجميع علنا باألمر الواقع ألن املوضوع أصبح 

الجامعة  من  اسرتخصوا  وليد  أبو  أطأمنوا عىل صحة  أن  وبعد   , أخفاء  إىل  يحتاج  وال  واضح 

باملغادرة لوجود كثري من االجراءات يتوجب انجازها .   

عندما دخل العم سامل والخال غانم قامت النسوة جميعا بوجههم وملا شاهدوا أبو وليد ليس 

معهم استغرب الحضور وقبل السؤال عن وليد , الكل قال : أين أبو وليد . 

أجاب الخال غانم قائال : أرجوا الجلوس أوال واالستامع ملا أقول : موجها الكالم للوالد . 

أسمع أبو نزار : أبو وليد أصابته وعكة صحية وحاليا راقد يف غرفة االنعاش يف طوارئ املستشفى 

أم  اضطربت  وهنا   . العمل  يف  وليد  أصدقاء  من  أخر  وزميل  سيف  أبو  ومعه   , الجمهوري 
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وليد وقامت ترصخ ال شعوريا وتنوح بشدة رهيبة معلنة قلقها وخوفها عىل زوجها , وألحت 

بالذهاب عىل الفور للمستشفى , وحاول الجميع تهدئتها , وقال لها الخال , أرجوا أن تركني 

إىل الراحة وسوف أخذك للمستشفى لتطمئني ولكن أرجوك أن تسمعي حتى أكمل حديثي . 

ولغاية ألحظة أنشغل الجميع عىل أبو وليد ومل يسال أي منهم عن وليد الذي هو محور الحدث 

الخال ونظرات عينيه تقدح رشارات  , ووقف  العائلة  الحاصل يف جو  القلق واالرتباك  نتيجة 

ملتهبة , والحظت توتر الخال وقلقه وانفعاله إىل أن قال : ال يسعني أن أخفي يشء محتم علينا 

يتوجب أن يعرف الجميع أن أجال , أو عاجال , وسكت , والدموع تنزف عىل خديه قائال : بكل 

آىس , وصوت خافت , لقد استشهد املرحوم وليد , وهو أالن راقد يف الطب العديل , ويتوجب 

أن ........ ومل يستطع أن يكمل كلامته .....؟  حيث عىل الضجيج والرصاخ والعويل وناحت أم 

وليد تندب أبنها , وأغمي عيل , وانهارت أعصاب الوالد , وطفيل العزيز أرتعب من الرصاخ 

وراح يرصخ مع الصارخني وال ادري هل كان يشعر شعورنا مبوت أبيه , وتتلقفه األيادي , وهذا 

يهدي وذاك يستغيث , وعىل أصوات الرصاخ أقبل الجريان للوقوف عىل الحدث و املصيبة كبرية 

, والقدر حدث , وهل من مستجيب , وأنترش الخرب ووصل عدد كبري من األقارب وأعامم وليد 

, لقد فقدت  البعض أو يحاول أن يخفف من األمل , ومصيبتي أعظم  , وبدأ بعضهم يساعد 

زوجي يف ريعان شبابه , وتركت شبايب ألصبح أرملة ألرعى أبنه اليتيم , آه , وحرستا , إىل أين 

أميض ........؟

وتدخل مرة أخرى الخال غانم الذي كان شخصا ذو شخصية ومكانة اجتامعية , إضافة إىل قوة 

أرادته وصالبة أعصابه , وأن كان هزته املصيبة , موجها كالمه للجميع : أذا بقينا عىل هذه 

الحال سوف ال نتمكن من فعل أي يشء , هناك أبو وليد راقد يف املستشفى ويجب علينا أن 

نتابع االجراءات الطبية لضامن تحسن صحته ويكون معنا سندا يف هذه املحنة هذا من جهة 

القرب  بالحادث ونهيئ  الكنيسة  نبلغ  , وأن  الحق  , والشهيد وليد يتوجب أن يذهب إىل دار 

ونشرتي التابوت وإقامة العزاء والصلوات الخاصة كلها إجراءات أساسية ومهمة يف مثل هكذا 

حاالت , أن مل نتصرب لن نستطيع أن نفعل شيئا , نعم املصيبة عظيمة وهي مصيبة الجميع 

,ولكن ماذا نستطيع أن نفعل إال القيام بالواجب بحق املرحوم ونطلب من الله الرحمة ,                                                                                                          

لقد ذهب وليد ضحية الغدر وأفعال الخسة , وهذه رضيبة يدفعها العراقيون اليوم أبناء هذا 

البلد , همد القوم بعض اليشء من كالم الخال غانم الذي أثر عىل الجالسني , وجلس الرجال 

يوزعون األدوار والواجبات فيام بينهم , قاد الخال هذه الجلسة حيث وجه إثنان من األقارب 

للذهاب للمستشفى ملتابعة االجراءات الطبية الجارية مع أبو وليد حيث يوجد معه شخصان 

غريبان من أهل الشهامة والوجدان يقومان بالعناية به .

, ومن جهة أخرى يتوجب عىل  النجارين لرشاء تابوت خشبي  العم سامل إىل سوق  ويذهب 
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الجميع يوم غد صباحا مبراجعة الطب العديل واستالم جثة املرحوم , وسأذهب ومعي سمري ) 

أبن خالة وليد( إىل الكنيسة لتحديد موعد الصالة عىل روحه الطاهرة يف الكنيسة , واالتصال 

باملقربة لتهيئة قرب العائلة , مع بقاء أبو نزار ومن معه هنا يف البيت باالنتظار .

وليد عىل  أم  به  تتنهد  أنني خافت  , ونسمع صوت  والجالسون سكوت  قال كل هذا ونهض 

املصيبة التي حلت يف بيتها , وإذا نظرت إىل شعر رأسها أو حدقات عينيها سوف تقرأ الكثري 

الحدث فتح جرحا أخر يف قلب  , هذا  قلبها كام أحرقت جثة ولدها  امرأة أحرق  عىل وجه 

والديت التي فقدت أبنها قبل بضع سنوات , واليوم تفقد أبنتها زوجها بفاجعة جديدة , كل 

هذا وذاك وقفت امرأة يف الظل وقد جن جنونها وأغلقت أمامها منافذ الحياة , وأنها يف هذه 

الساعة حرمت من ضوء القمر وأظلمت الدنيا يف وجهها ومل تعد تسمع كلامت الهمس والحنان 

من عاشق دخل قلبها يحرك مشاعرها ومشاعر طفلها اليتيم اليوم الجالس يف أحضانها ليقول 

لها بابا , ومن سيقول لها ) سارة ( بعد اليوم , هل توقفت الحياة فعال بعد أن أغلقت السامء 

أبوابها أمامها .    

أهتم الرجال كل باملهمة التي كلف بها , وبقى الوالد ) أبو نزار ( يف الدار يحمل يف قلبه هموم 

الحياة , وينظر إىل املصيبة التي حلت بهم , أنها نكبة تزيد من نكبات العائلة , ويتساءل مع 

نفسه عن صوت الضمري , وماذا يفعل الناس الذين ال ضمري لهم باالنسان , أنهم أصنام كشجرة 

أحرقتها النار وأصبحت فحام يابسا أو رمادا يف تنور من طني , ومل يشعر إال برأيس قد وضعته يف 

حضنه ودموعي تبلل ثيابه , ومل ينبس بكل كالم سوى أن يطيب خاطري بكلامت غري مسموعة 

التي ذهبت للمستشفى لزيارة أبو وليد وأسمعه يقول  , وبعد قليل أتصل والدي بالجامعة 

: الحمد لله , الحمد لله , الله كريم , والتفت نحونا قائال : لقد زار الطبيب االختصاص أبو 

وليد وعاينه ووضعه الصحي يف تحسن وقد يسمح له بالخروج      أو يبقيه لليوم التايل تحت 

املشاهدة , ومن الطرف األخر اشرتى العم سامل ) التابوت ( وهو يف طريقه إىل البيت , وأقرتح 

عليه الوالد أن يضعه خلف الدار ليك ال يثري حفيظة املوجودين وخاصة النساء , وعاد الخال 

غانم معلنا أن موعد الصالة يف الكنيسة سوف يكون الساعة الحادية عرش صباحا , ويتوجب 

علينا أن نكون يف الطب العديل عند الساعة الثامنة صباحا .

هل يستطيع القوم النوم , ومن ينام أو يفكر بالنوم , وكل واحد يوايس األخر , وكيف يوايس 

صاحب القلب املجروح ........... ؟       

******                                          

األحزان : ليلة كانت صعبة عىل الجميع بعد النكبة التي حلت بنا , نحن عائلة منكوبة , أين 

, ووقع  , كلها يف واد ال من سامع وال من مجيب  الحكومة  أين   , العدل  أين   , الحق  صوت 

استشهاد وليد صدمة قاسية أحرقت مشاعري بلهيبها الوقاد وحطمت أحالمي ويتمت أبني 
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القمر يف  , لقد فقدنا  الحبيب وكأنها صخرة جبارة سقطت عىل سقف بيتنا ومزقت أوصاله 

الليل والشمس يف النهار , ومرارة حزننا كانت وجود طفلنا الصغري فادي بني أحضاننا , تم أكامل 

كافة إجراءات الدفن واستالم جثة الشهيد من الطب العديل ووضعت يف التابوت ) الصندوق 

الخشبي ( وسط نحيب وبكاء أباه ) خرج من املستشفى بعد الصدمة القوية التي تلقاها ( 

وأمه ومعاينة أبنهم بالنظرات األخرية , ونظرات طفلنا فادي الذي سوف لن يرى أباه أو يتذكره 

, واستعد الجميع للدفن , ونقلت الجنازة إىل الكنيسة وهناك متت الصالة عن روح املرحوم  

الشهيد  وأبن بكلامت تليق مبكانة وليد الشاب املثقف املؤمن الذي خدم يف كنيسة الرب , 

ومن بعدها نقل جثامنه إىل مثواه األخري , حيث شارك عدد محدود جدا من الرجال بالذهاب 

إىل املقربة لوقوعها يف مكان غري أمن يكرث فيها  رجال الخطف والقتل , ومرت أيام العزاء كغيمة 

أهيل  يعود  غدا سوف   , الثقيل  والحمل  بالحزن  أثقلت صدري  املوصل  سوداء غطت سامء 

الدار إال الذي رشب الخل واملرارة مع  إىل عنكاوة واألقارب كل إىل بيته وعمله ومل يبقى يف 

استمراري بالبكاء ونظرايت إىل أبني أليتيم , اليوم فقد أباه , وغدا ال أعلم ما يخبئه له القدر , 

الكل يقامر عىل حساب البرش , والكل يجاهد يف سبيل الله , ويتسرت خلف الدين من يتسرت , 

وفئات تفرقهم املصالح , وأحزاب تتناحر وتنهش بعضها واألخر , ويدفع الفقري واملسكني الدم 

مثنا ملصالح من أمتهن املوت وقتل األخر , ليس هناك أمل بالعيش يف جدران الوطن , الشمس 

غابت , وسقطت أوراق الشجر , وأنقطع خيط األمل , وأصبحت الحياة بالنسبة يل كسحابة 

تغطي وجه البرش . 

الدار من رفاق  , وخيل  العزاء  التعزية ومراسيم  انتهاء  الوالد والوالدة إىل عنكاوة بعد  سافر 

األحزان وبقيت يف البيت تارة أنظر للسامء وتارة إىل الطفل اليتيم وتارة أخرى إىل العم أبو وليد 

وهو يعزي نفسه وأهل بيته , انسدت شهيتي عن الطعام وبدأ جسدي يذبل يوم بعد أخر , 

وحاميت املسكينة شعرت أن كل األوجاع واألمل قد داهمتها , أين البسمة والفرحة التي كانت 

انقلبت إلىل غيوم وضباب  الزكية , بسمة الفرح والسعادة  البيت بروحية وليد  تعطر أجواء 

أقداح  السم يف  ليضع  أليه  وليد وكيف دخل  أبو  العم  بيت  الشيطان  يف  ماذا فعل   , وغبار 

الحياة , هكذا بدت متيض األيام باألحزان واألمل والتأمل يف مستقبل مظلم وحياة ال معنى لها , 

ويف انفعاالت غري إنسانية وروح وليد ترفرف دامئا بني جدران البيت , مام يوقظ أفكارنا ونلجأ 

زيارة  الذي يخفف عنا   , برتابة وحزن وانكامش  األيام  , متيض  الطاهرة  للصلوات عىل روحه 

األقارب واألصدقاء للتعزية , ويخفف عنا ما يدور يف املدينة من مايس وأحزان . 

تم تحديد يوم الجمعة لصالت األربعني عن روح املرحوم الشهيد وليد , وأبدى كثري من الناس 

الذين ظهر معدنهم األصيل عند الشدة واملصائب استعدادهم للتعاون معنا يف هذا اليوم و وكل 

هذه األيام التي مضت مل أعرف النوم أو الراحة فقد كانت الدنيا معتمة يف نظري , وانفردت مع 

من أدب النزوح
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طفيل , وأطبقت شفتي عن الكالم شاردة يف األفكار كأين شجرة اقتلعتني العواصف من جذوري 

أللينة التي كانت تغذي األغصان بالحياة . هكذا تفعل النفس الرشيرة البشعة يف تدمري االنسان 

بزرع العبوات يف الطرق العامة لتقتل الناس األبرياء ,ويحسبون يف قتلهم للناس أنهم يقدمون 

خدمة لله , بدل قيامهم بزرع شتالت الزهور الزاهية األلوان .

يف صباح الجمعة ذهبت مع العم أو وليد ومعه العمة أم وليد والطفل فادي يف أحضاننا إىل 

الكنيسة لحضور صالة وجناز األربعني عن روح املرحوم وليد , وعند دخويل الكنيسة شاهدت 

الوالد والوالدة قد قدما من عنكاوة مبكرين إىل الكنيسة فانفجرت بالبكاء واحتضنني الوالد 

عىل صدره بحنان وتناولت الوالدة الطفل فادي بني أحضانها و وأقبل العم أبو وليد والعمة أم 

وليد يسلمون عىل الوالد والوالدة وأمسك يب الوالد وأجلسني جانبا مام أثر هذا املشهد أملؤمل 

عىل كثري من الحارضين يف بيعة الرب , وبعد انتهاء املراسيم الطقسية وتقبل التعازي يف القاعة 

, قام العم أبو وليد ودعا من كان جالسا يف القاعة للمشاركة يف لقمة الرحمة عن روح الشهيد 

وليد يف داره , واستأذن الوالد والوالدة من العم أبو وليد باملغادرة لكون أمامهم طريق إىل 

عنكاوة  وتم تودعي بالدموع منكرسي الفؤاد للحالة غري الطبيعية التي أنا عليها , ويف طريق 

العودة قال الوالد للوالدة كنت أمتنى أن بقيت عدت أيام عند أبنتك تواسيها وتشجعيها , أن 

حالتها صعبة جدا . 

الوالدة : لقد اتفقت معها بالقدوم عندنا لقضاء بعض الوقت . 

الوالد : جيد , نعم القرار . 

*****                                               

زيارة األهل  : بعد مرور عدت أيام عىل صالة األربعني استأذنت من العم أبو وليد والعمة أم 

وليد بالسامح يل بالذهاب مع الطفل فادي إىل بيت أهيل , ومل ميانع العم أبو وليد من ذهايب , 

قائال : أبنتي سارة , البيت بيتك , وأنت معززة ومكرمة عندنا , ال مانع من زيارتك لبيت أهلك 

مع عزيزنا فادي , نرجوا أن ال تطول زيارتك , وترتكينا وحدنا بدون عزاء . 

سارة : عمي , أشكرك , ولكن نفيس حزينة حتى املوت , أريد أن أعزي نفيس قليال , أن سمحت 

بذلك .

العم أبو وليد : سوف أتصل مع سمري أبن خالة املرحوم وليد ليهيئ لك سيارة خاصة تقلك إىل 

هناك . 

بعد أكرث من ساعة كانت سيارة خاصة ألحد أصدقاء سمري تنتظر يف الباب , وبعد نقل الحقائب 

, ودعني العم والعمة وقبال الطفل فادي كثريا وحمله جده إىل السيارة بدموع غزيرة وغادرت 

إىل عنكاوة ألول مرة بعد استشهاد وليد .                                                                 

*****                                         
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بعد مغادريت دخل أبو وليد إىل البيت وقال لزوجته : أم وليد أخىش أن تبقى سارة إىل األبد يف 

بيت أهلها . 

أم وليد : أبو وليد سارة هي أبنتنا أيضا وخالل عيشتها معنا كانت بالنسبة لكلينا أكرث من بنت 

, ومحبوبة من قبلنا , ال أعتقد أنها ترتكنا ونحن يف مثل هذا الحال , وخاصة أن حفيدنا معها . 

 أبو وليد : صحيح ما تقولني , وأن الذي قلته خاطرة خطرت يف بايل .  

*****                                      

كان الوالد والوالدة عىل أحر من الجمر يف انتظار وصويل وحفيدهم الصغري فادي , يف هذه 

السنوات العجاف يرتك أبناء املوصل مدينتهم ويلجئوون إىل مدن أخرى من مدن العراق أو 

الظروف  اتخذوا من مدن كردستان ملجأ لهم يف هذه  أبناء املوصل  العراق وكثري من  خارج 

السنة حيث  كافة فصول  العراق ويف  متنفس ألبناء   ) الربعيني  أم   ( املوصل  كانت   , الصعبة 

كام  الجميع  وتحتضن  وأطيافه  مدنه  كافة  من  العراق  زهور  تستقبل  الشامل  عروسة  كانت 

تحتضن الدجاجة أفراخها وتلقىى حاممات الحب والسالم يف سامئها الصافية , نرى اليوم غربان 

الظالم تعشعش يف دهاليز الغدر وتعمل عىل تدمري املدينة التي خلدها الشعراء يف قصائدهم 

, وعشقها أبناءها عشق األحباب , هكذا جلس الوالد يتأمل وهو ينتظر وصويل جالسا يف رشفة 

الدار يرتقب الطريق مع امتداد النظر , ومل مييض بعض الوقت والوالد سارح يف مخيلته وأنا 

أقرع الباب لتخرج الوالدة يف استقبالنا باألحضان وبشاشة تريد بهذه البشاشة أن تزيح بعض 

الكأبة التي أصابتني , قلب األم أكرث حنان ومحبة , وأكرث اشتياق وراحة , انهارت الدموع من 

عيني بغزارة عندما عانقتني أمي , هذه الدموع مل تفارقني منذ فقدت حبيب القلب الرجل 

الذي أحببته من صدق وإخالص , كيف ال وهو يستحق كل األحزان , خالل هذا العناق كان 

الوالد يحتضن الحفيد فادي بني ذراعيه بكل محبة وحنان وينظر إىل عينيه الحزينتني , كان 

يشعر حق الشعور مبا يدور حوله من أحداث ويتحسس بفقدان عزيز عليه ولكنه ال يستطيع 

أن يعرب أال من خالل تعبريي , وقبلني الوالد مهنئا بالسالمة ومشجعا يل بالقوة والصرب , ونقل 

التي شاهدها ونكس رأسه  املشاعر  تأثري  الدار وهو مندهش من  باب  إىل  الحقائب  السائق 

تعبريا عن أمله وهو يحلس يف سيارته متأثرا باملصيبة التي حلت بعائلتنا . 

الذي أصابني بتهيئة جو مناسب  الوالدة دورا مميزا يف تخفيف الحزن واألمل والفراق  لعبت 

بعيد عن التأثريات الجانبية أو الحساسة وطلبت من زوارها الذين قدموا لتقديم املواسات  أو 

التعازي وخاصة أبو وسام وزوجته , ودانيال وزوجته , وصديق الوالد شليمون الذي تعرف عليه 

يف املقهى وأصبح مع األيام من األصدقاء املقربني . 

تحسنت نفسيتي واستقرت مع األيام يف دار الوالد مع العلم كنت يف بيت حمواي ) أهل وليد( 

معززة ومكرمة خالل هذه الفرتة إال أن ذكريات وليد مل تفارقني وكنت أحس أنه جالسا معنا 
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, وكثري ما بذل  أفكاري ونفسيتي وأدخلني يف دوامة قامتة وقاتلة  أثر يف  يراقبنا مام  وخياله 

عمي أبو وليد أو حاميت جهود الستقراري إال أنهم بالذات كانوا أحوج مني ملن يريح أفكارهم , 

فكيف أنا .......! ومع األيام شعر الطفل فادي بالراحة النفسية لتفرغ الوالدة تفرغ تام بادخال 

البشاشة إىل قلبه بواسطة أغاين األطفال الخفيفة أو ترنيامت الطفل يسوع وأمنا العذراء وهيأة 

له جو بعيد عن مظاهر الحزن والكأبة . 

يف أحد األيام فاتحتني الوالدة تحثني عىل البقاء واالستقرار يف دار الوالد , لكوين شابة صغرية 

السن واملستقبل أمامي , ومن املستحسن أن تكون البنت يف بيت أهلها . 

أجابت سارة : الرصاحة يا أمي , أنا يف قرارة نفيس أفضل البقاء معكم , ولكن ...؟ ال أريد أن 

يبقى خاطر عمي أبو وليد نحوي أبدا .

الوالدة : وما املشكلة , ميكن التفاهم حول املوضوع , وإذا بقيت معنا , ما معناه أنك سوف 

تقطعني الصلة أو االتصال مع بيت حامك . 

سارة : ولكن يا أمي , هناك ذكريات وليد , هناك رائحته الزكية , هناك كل يشء يربطني به 

ويجعله دامئا يف ذاكريت . 

الوالدة : معك كل الحق , ولكن صحتك , أفكارك , شبابك , الطفل كيف سيتم رعايته , بعد سنة 

أو سنتني سيحتاج الدخول إىل رياض األطفال أو املدارس , كل هذا يتوجب أن تفكري فيه من 

أالن ..... مستقبل طفلك , ومستقبلك , أنا وأبوك لن ندوم لك , كام تالحظني األيام متيض ونكرب 

بالعمر يوم بعد أخر , واملشاكل واملصائب واألحداث تؤثر فينا  , نحن لسنا صغار كام قلت لك 

, ولكن وجودك معنا يعطينا ألراحة النفسية أكرث , وطوال ما أنت موجودة يف املوصل سوف 

نكون قلقني وفكرنا معك , أرجوا أن تفكري جيدا قبل الجواب . 

ترك هذا املوضوع بقايئ أو رجوعي مل يتم معاودة بحثه من جديد , وتكلمت الوالدة مع الوالد 

بالحوار الذي دار بيننا واستحسن الوالد الحوار وقال : أرجوا أن ال تكرري الحوار من جديد , 

أتريك املوضوع للزمن , هذا الوقت هو أحرج وقت ال أبنتنا , ال تشتي أفكارها , أنا مع الوقت 

سوف أحاول بطريقة أو أخرى أن أرسب الفكرة إىل أبو وليد , نحن ال نريد أن نكدر فكر الطرف 

الوالدة أن تعتني  األخر , ومع ميض مدة من الزمن شعرت بنوع من االستقرار وطلبت من 

بالطفل فادي لقيامي بزيارة الرشكة التي كنت أعمل فيها .

استقبلت والديت هذا الخرب بكل رسور وفرح ومع نفسها توجست خريا من ترصيف يف االستقرار 

العاملني  وبعض  املدير  قبل  من  هناك  واستقبلت  الرشكة  إىل  وذهبت   , واالجتامعي  النفيس 

 , الواحد  بالحرف  وقال  للعمل  العودة  املدير  عيل  عرض  الحديث  وخالل   , استقبال  أحسن 

مكانك موجودة وميكنك املبارشة عىل الفور , وألول مرة منذ الحدث املؤمل ظهرت مالمح الرضا 

عىل مالمحي مع ابتسامة خفيفة بدون أن اشعر, ومع نفيس أحسست بهذه االبتسامة , وأعاد 
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هذا أللقاء وضعي إىل ما كنت عليه سابقا , واعتذرت من الجميع عىل أن أعاود الزيارة الحقا .                                                                      

*****                                           

عدت إىل البيت وأنا أكرث انرشاحا وسعادة بالحفاوة التي قوبلت فيها والعرض الذي قدم يل , 

والحظت والديت انرشاحي ولكنها عمدت أن ال تسألني أي سؤال وتركتني أعرب عن مشاعري 

بانسيابية ويف قلبها كانت أكرث سعادة مني , وخالل هذه الفرتة كانت تجري بيني وبني حامي 

أو حاميت بعض املكاملات الهاتفية , ويف أحدى املخابرات مع العمة أم وليد , قالت : متى سوف 

تعودين يا سارة للبيت . 

سارة : عمة , وملاذا االستعجال , يف الوقت الحارض ليس يف نيتي العودة . 

العمة أم وليد : سارة البيت بدونك وبدون فادي , فارغ , وأنت تعرفني معزتك عندنا .

سارة : نعم , أنت نعم العمة , وعمي أبو وليد أعزه مثل والدي , ولكن .

العمة أم وليد : ولكن ماذا . 

سارة : أنت تعرفني املوصل ومشاكلها والحوادث اليومية التي تحصل .

العمة أم وليد : ما لك والحوادث , ستكونني معنا يف البيت , وحالك حالنا . 

سارة : نعم , سلمي عىل عمي أبو وليد كثريا , لقد اشتقتوا أليه , مع السالمة .

 *****                                             

يف هذا الكالم أنهيت املكاملة كليا , هذه املكاملة أزعجت أم وليد كثريا , وانتظرت عودت أبو 

وليد لتعلمه ما جرى عرب الهاتف , بأن كنته سارة تفكر بالبقاء عند أهلها وهذا معناه حرماننا 

من الطفل فادي , وعندما أقبل أبو وليد قالت له زوجته , اليوم تكلمت مع سارة كنتك عرب 

الهاتف ونقلت له الحديث بالكامل قائلة : أسمع أبو وليد , فادي هو أبننا وحفيدنا , وبقاءه 

هناك معناه سوف نحرم منه , أنت جده , وأبو , أبوه , ويتوجب أن تترصف . 

أبو وليد : ال تستعجيل يف الكالم , أو تؤوليه ...... سارة قبل كل يشء الولد هو ولدها , وهي يف 

بيت أهلها , دعيها تعيش يف البيت الذي ترتاح فيه . 

أم وليد : أبو وليد , أنت تقول هذا الكالم , اليوم بدأت كنتك تفكر باملوصل وحوادثها , معناه 

تريد تبقى , او تأخذ راحتها يف بيت أهلها. 

أبو وليد : ال تأخذين الكالم بهذا املعنى , أنا أعرف سارة جيدا وأعرف أخالقها  وترصفها ...... 

دعي املوضوع , وأنا أترصف . 

جلس أبو وليد عىل األريكة قليال وبدأ يفكر وطلب من زوجته فنجان قهوة , ويف فكره كثري 

من التأمالت املتشعبة , أهمها سارة امرأة متزوجة وأم لطفل صغري , وهي أالن أرملة , زوجها 

شهيد راح ضحية أحداث الغدر والخيانة واملضاربات القذرة بني السياسني , ومن ناحية املبدأ 

ليس يل تأثري أو سلطة عليها أل أعادتها إىل بيتنا بدون رغبتها , وإذا استمعت لكالم زوجتي 
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وحاولت الضغط , قد نخرس سارة ونخرس الولد , املوضوع يتطلب حكمة , وهي حرة أن عادت 

أهال وسهال بها , ,أن قررت البقاء يف دار أهلها  علينا أن مند الجسور ونجعلها مفتوحة معها . 

هذا التأمل جال يف خاطره وناقش زوجته به , وأقنعها أن تكون أكرث حكمة وال تترصف بطيش 

, وكل مشكلة لها حل . 

يف اليوم التايل ومن خالل مكاملة هاتفية مع سارة قال : 

أبو وليد: عزيزيت سارة , لقد وحشتنا كرثا ووحشنا الحفيد فادي , سوف نقوم أنا وعمتك أم وليد 

بزيارة قصرية عندكم بعد عدت أيام للسالم عليكم ومشاهدة حفيدنا فادي . 

سارة : أهال وسهال عمو , خطوة عزيزة , لقد اسعدين كالمك , عىل الرحب والسعة يف أي يوم  

تأتون . 

أبو وليد : سالمي للوالد والوالدة , أنشاء الله غدا نكون عندكم , مع التحيات . 

سارة : مع السالمة عمو . 

عندما أغلق الهاتف أبو وليد قالت له زوجته , كم أنت شاطر , نعم الترصف , ونعم القرار . 

, وعند  ( يف طريقهم إىل عنكاوة  ) سلمى  أبو وليد وزوجته  العم  التايل كان  اليوم  يف صباح 

وصولهم كان الوالد يف استقبالهم وخرجت فرحة أعانق حاميت عناق بنت الأمها ومن ثم عانقت 

حامي الرجل الذي أحببته محبة االبنة ال أبيها , وكانت والديت واقفة يف باب الدار تحمل الطفل 

أكتافه عالمة االشتياق  يقبله ويرفعه فوق  أبو وليد وهو  , وأحتضنه جده  فادي عىل كتفيها 

والفراق , وتناولت أم وليد الطفل منه ووضعته بني أحضانها وهي تردد اليوم عزيزي عادت يل 

الحياة برويتك  يا فادي , وخالل فرتة وجودهم يف عنكاوة اصطحبهم الوالد إىل الكنيسة التي 

اعتدنا الذهاب أليها صباح كل يوم أحد من كل أسبوع , ومىض اليوم األول واليوم الثاين من 

زيارتهم والعم أبو وليد مل يفتح موضوع عوديت معهم إىل املوصل , وخالل جلسة عائلية والحوار 

جاري بني الجميع .

 قال أبو وليد :  أبنتي سارة , متى سوف تعودين إىل بيتك , مل أتفاجأ من كالم العم أبو وليد 

الهاتفية مع  حيث كنت أتوقع أن يسأل هذا السؤال منذ مجيئهم , وسبق أن متت املداولة 

 , الغرض  لهذا  مجيئهم  وأن   , الواقع  األمر  أمام  أنا  أذن   , املوضوع  بخصوص  وليد  أم  العمة 

وابتسمت قائلة : عمي أبو وليد , أنا أبنتكم وبيتكم بيتي وبالوقت الذي ترغب أكون معكم . 

أبو وليد : استحسن كالم سارة ’ وقال , وهل ستعودين معنا . 

سارة :عمي أبو وليد , تعرف خالل وجودي يف اربيل التقيت بزماليئ يف العمل وعرضوا أن أعود 

إىل عميل السابق يف الرشكة , وأنت تعرف الحياة صعبة وتربية فادي تحتاج إىل مصاريف , 

ويتوجب أن أعتمد عىل نفيس لحساب املستقبل . 

 أبو وليد : سارة أنت وفادي مل ينعز عليكم يشء و كل ما أملكه سوف يكون لفادي . 
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سارة : وهنا الجميع ساكتني ........ !  عمي و والنعم منك , أنا مل أقصد هذا , وإمنا الحياة عمل 

وكفاح , وال نعرف ما ضمه لنا املستقبل .

وهنا تدخل والدي بالحديث قائال : نحن عائلة واحدة , وبيت واحد , والذي تأمر به أبو وليد 

يكون , ال ينعز عليك يشء , سارة سوف تكون معززة عندكم مثل معزتها عندنا . 

سارة : عمي يف الوقت الذي ترغب بالعودة إىل املوصل سوف أعود معكم , وقمت وقبلت 

حامي وحاميت . 

استحسن الوالد ترصيف , وبقى مرسورا مع نفسه , ألنه ال يريد أن يعقد األمور , وبعد يومني 

اصطحبنا العم أبو وليد إىل املوصل . 

األيام الضائعة : متيض األيام روتينية مع عدم استقرار األمن بصورة عامة وحركة تنقالت الناس 

عن  واألخر  الحني  بني  ونسمع   , املزدحمة  األماكن  يف  أو  العامة  بالشوارع  وخاصة  محدودة 

حوادث وقعت هنا وهناك , كنت أقيض معظم أوقايت يف البيت , أو يف حديقة الدار , ومل نشاهد 

التلفاز منذ استشهاد وليد لكون مل مييض سنة عىل وفاته , كانت الحياة رتيبة أو كئيبة , وكنت 

أحاول دامئا أن أدخل البشاشة إىل قلب الطفل وأحاول أن أمأل فراغي باللعب معه وتعليمه 

النطق والكالم وخاصة الحروف العربية أو األنكلزية واألرقام الحسابية األولية , وجمعت له 

بعض الكراسات املبسطة للتلوين أو الرسم , ومع االهتامم بتنشئته تنشئة روحية , ومع األيام 

بدأ يرسم عالمة الصليب عىل جبينه ويفرح أو يبتسم عند ذكر كلمة يسوع أو العذراء , وكثري 

ما كان يثري أعجاب الحارضين , ومل أنىس أن أعلمه التميز بني ألصح و الخطأ , ودامئا أغرس 

يف ذهنه صورة والده املرحوم والطفل يكرب مع األيام , كل هذا ونفسيتي غري مرتاحة للحياة 

املعتمة التي أعيشها بعد استشهاد زوجي , وطوال هذه الفرتة مل نذهب للكنيسة النقطاع عمي 

عن الذهاب للكنائس ما عدا بعض الحاالت الخاصة  كالوفاة أو تقديم التعازي بشعورهم أن 

الرب مل يقف معهم يف املصيبة التي حلت بنا , رغم أن عمي رجل مثقف ثقافة عالية ومؤمن 

أميان عميق حسب إحسايس الشخيص وما ملست فيه من أعامل وترصفات وخالل هذه الفرتة مل 

ينقطع عن قراءة الكتاب القدس وبعض الكتب الدينية , وأعتقد أن عقدة نفسية أملت به أثرت 

كثريا عىل مشاعره أو تفكريه , وطوال هذه الفرتة الحرجة يف حياة هذه العائلة مل يقم أي من 

رجال الدين بزيارة بيتنا أو تفقد هذه العائلة للوقوف عىل الحالة التي أملت بهم , ومل يفكر أي 

واحد منهم أو يسأل نفسه ملاذا أنقطع أبو وليد عن الكنيسة وهو الشخص الذي كان يواظب 

تراودين  كثرية  واستفسارات  أسئلة  هناك   , األلهي  القداس  لحضور  باملواعيد  وبدقة  باستمرار 

يف كثري من األحيان وأنا  اشعر بفراغ كبري يف حيايت رغم قضايئ معظم الوقت مع طفيل الذي 

كرست له حيايت أو قراءيت معظم الكتب التي تركها يل زوجي أو الكتب املحفوظة يف مكتبة 

عمي أبو وليد , ولكنها ال تسد الفراغ .
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احتفلت بعيد ميالد طفيل لسنته الثانية يف غرفتنا بعد أن علقت شمعتان صغريتان عىل قطعة 

كيك صغرية وبصوت خافت رددت كلامت ) هبي بريث دي ( للعزيز فادي ليك ال أجرح شعور 

سكان البيت , والدموع تسيل بغزارة من عينوين متخيلة وليد أمامي , والطفل ينظر باندهاش 

إىل حركايت الغري طبيعية حيث أحتفل وليد بالذكرى األوىل فقط مليالده وتركه وهو طفل يف 

قتلوا زوجي وكثريين من  الذين   , القتلة  ملاذا مل تحاسب هؤالء  يا ريب   , آه   , األوىل  خطواته 

األبرياء بغدرهم وجبنهم , أنهم فعال جبناء , لو مل يكونوا كذلك ملا زرعوا املوت والحزن يف 

قلوب الناس , وعند حلول عيد امليالد املجيد أقمنا صلوات أول عيد عن راحة نفس املرحوم 

وكانت التعزية مقترصة يف املنزل حرضها بعض األقارب املقربني , وكان بعضهم يداعب فادي 

الصغري الذي يتنقل بني هذا وذاك ويف بعض حركاته كان يثري أعجاب الحارضين , وما هي إال 

أيام معدودة وأقمنا صالة السنة عن روحه الطاهرة يف الكنيسة وأقمنا التعزية الخاصة بهذه 

من  املناسبة  هذه  ووالديت  والدي  وحرض  األقارب  بعض  العزاء  وشاركنا   , البيت  يف  املناسبة 

عنكاوة وكان فادي قد قويت بنيته بعض اليشء يف السري والتنقل وكان يثري مشاعري أو يهز 

أوصايل عندما يردد دامئا كلمة ) بابا و بابا ( وهو الذي مل يعرف أباه , صحيح أهيل والحارضون 

كانوا سعداء من حركات فادي التي يعرب فيها عن روحيته العالية و إال أنهم كانوا غري مرتاحني 

نفسيا عندما ينقلون نظراتهم تجاهي , إىل الزوجة التي أمنت بالواقع الذي أعيشه والنكبات 

املتتالية واملستقبل املجهول ........ !        

بقي الولدان أكرث من يوم يف املوصل عىل عكس عادتهام , ويف صباح اليوم التايل تفقدا منزلنا 

العائلة  وتراث  املهمة  األثريات  ومنها  تحتاجها  التي  الحاجيات  بعض  بتعبئة  الوالد  وقامت 

وبعض الصور القدمية املعلقة عىل جدران البيت , وبالوقت نفسه جمع الوالد كثري من الكتب 

الثمينة واملهمة ونقلها إىل صندوق السيارة وتأكد من أحكام قفل األبواب , ويف اليوم التايل وقبل 

مغادرتهم أكد الوالد عيل بالقيام بزيارتهم مع الطفل فادي موجها الكالم بصورة غري مبارشة 

للعم أبو وليد , وسبق هذه الفرتة وبواسطة أحد املحامني من األقارب أكملنا معاملة التقاعد 

لورثة الشهيد وليد والتي تخصني والطفل فادي للحصول عىل مورد يغطي بعض نفقاتنا وهذا 

حق قانوين , وبعد انتهاء الصوم األربعيني اسرتخصت من حامي وحاميت بالذهاب إىل عنكاوة 

لبضعة أيام أقيض فيها عيد القيامة املجيد , واستقبلت هناك مع الطفل فادي بالفرح , وتسنى 

يل أن أحرض صالة جمعة االالم مع الوالد بعد أن بقى فادي مع الوالدة يف البيت , ومل أذهب 

صباح عيد القيامة إىل الكنيسة ال استمراري بارتداء الثياب السوداء تخليد لذكرى الرجل األول 

التي قضيتها معه  القصرية  الفرتة  , وشعرت خالل  وأحبني  أحببته طوال حيايت  الذي  واألخري 

مبنتهى السعادة وكانت أجمل أيام حيايت , وبعد أيام عدت من جديد للموصل .                                             

األطفال  رياض  أحد  إىل  فادي  أدخل  أن  أفكر  وكنت  املنوال  نفس  عىل  التالية  السنة  مرت 
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ليختلط باألطفال االخرين املقاربني لعمره ليحتك ويتعلم املعايشة حيث يعيش يف بيتنا منعزال 

عن املجتمع , ولكن عندما نسمع عن الحوادث واألخبار املتعبة يراودين الخوف من النقل يف 

الطريق والشك من غدر الزمان  أتردد بتسجيله , وأصبح الخطف والقتل والتهديد والهجرة من 

األحداث الروتينية اليومية , وكثري ما نسمع شائعات وأحداث تقشعر لها األبدان , فاملنظامت 

األرهابية تواصل ارتكاب مجازرها وأعاملها التخربية البشعة , فاالرهاب والجرمية ال يرضاها 

الله , واالرهابيون أعداء الله واالنسانية ,  املوصل اليوم هي ليست املوصل التي ولدت فيها 

,وأبن   , أخ  من  أكرث  كان  الذي  الجار  أختلف   , سكانها  وأعرف  أعرفها  التي  املدينة  ليست   ,

املحلة الذي كان مثال للشهامة والوفاء , األيام الخوايل كلها ضاعت , وكيف ضاعت يف مدينة 

أم الربعيني , لست أدري كام يقول الشاعر , نعم خالل هذه الفرتة الصعبة والحرجة أغلقت 

الفراشات  , وضاعت األيام واليايل وحرمت من رنني أجنحت  الستائر  املنافذ وأسدلت  أمامي 

الزاهية األلوان , ولوال البسمة الوحيدة التي منحني بها الله بوجود فادي العزيز التي تنساب 

إىل قلبي كنسامت أريج األزهار لتوقفت الحياة وأغلقت أبواب قلبي من زمان , وهي تتأمل 

هذه األحداث فتعود وتقبل فاديها الصغري الذي أعطاها ينبوع الحياة .      

******                                             

أحداث 6/10 / 2014م  :  الفوىض اجتاحت املوصل يوم 5 / 6 /2014م وأعلن منع التجوال , 

والخوف أصاب السكان , ويبدوا  أن نريان الحرب ودخانها قد عم أجواء املدينة , وبدأت األلسن 

تتناقل رسا عن أن داعش يف أي وقت أو ساعة يدخل املوصل , أنها ساعات عصيبة , وطغت 

الفوىض عىل أفكار الناس , وأغلقت مرافق الحياة , وظهرت علنا الكراهية عىل وجوه البعض 

وأصاب الناس من جراء ذلك الجزع عن املصري املجهول , واسودت الدنيا أمام أعني الناس . 

أحسست هنا أن النار تشتعل تحت أقدامنا , وأننا منر  بلحظات مرعبة , وطلبت من العم ) 

أبو وليد( أن يوضح لنا الصورة وأن يتخذ القرار بالهجرة وترك املدينة . 

وأجابني العم : أبنتي سارة اهديئ , كل يشء سوف يكون خري أن شاء الله . 

سارة : عمي , أي خري , أمل تسمع األخبار , أمل ترى ما يجول يف أعني الجريان وهمساتهم , , 

العدو عىل األبواب . 

العم : سارة, أعلنت الحكومة منع التجوال للحفاظ عىل سالمة املواطنني , وخالل يوم أو يومني 

ينتهي كل يشء . 

سارة : عمي , أمل تسمع األخبار هناك هجرة من الساحل األمين إىل األيرس , معناه أكو خطورة 

بالوضع . 

العم : أبنتي , ال تقلقي كل يشء سوف يكون بخري . 

تعجبت كثريا من ترصفات أو أراء العم ) أبو وليد( بخصوص األحداث الحاصلة وكأن األمر ال 
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يعنيه شيئا , كنت متحمسة لو تسنح يل الفرصة أن أترك املوصل وأذهب إىل عنكاوة , ولكن 

كيف يف هذه الظروف التعسة , أتصل يب خايل غانم ونبهني عن خطورة الوضع وقال : أنهم 

أول فرصة تسنح لهم سوف ينزحون أما إىل قرة قوش أو عنكاوة , ونصحني أن أكون مستعدة 

للمغادرة الن الوضع متوتر جدا , ومن الطرف األخر علمت أن عمي سامل يتهيئ للرحيل إىل قرة 

قوش وأنه أجرى اتصاالت مع بعض معارفه هناك ال أيجار دار سكن له . 

يف اليوم التايل سمعنا أصوات القنابل أو االنفجارات من بعيد , والعم أبو وليد مل يهزه الهزيز , 

وقررت مع نفيس أذا سمحت الظروف سوف أخرج مع النازحني ولكن كيف وأنا امرأة وحدي 

ومعي طفل , وتأيت األخبار بتأزم الوضع يف الساحل األمين وأن داعش يتقدم وهناك انسحاب 

أحياء  أن داعش يسيطر عىل  التوقعات  أو  التصور  الذي حدث فوق  , ولكن  األمنية  للقوات 

كثرية من الساحل األمين والجيش قد أعطى أوامره باالنسحاب واألجهزة األمنية األخرى تركت 

مواقعها وهربت , وأن هناك موجات نزوح غري اعتيادية يوم 6/10/ 2014 , ونسمع أن كثري من 

العوائل املسيحية يف الساحل األيرس أو األمين تركت منازلها واتجهت أما إىل دهوك أو عنكاوة 

أو قرى سهل نينوى , ياللمصيبة قلت مع نفيس , وهذا الذي أمامي ساكن , ساكت كأن األمر 

ال يعنيه , كيف يتسنى يل أن أخذ أبني وأرحل لوحدي , وبدأ القلق يساورين من جديد يف هذا 

الجو املشحون بالخوف , ودخلت عىل عمي أبو وليد قائلة : وأنا أجهش ببكاء يفطر القلب , 

عمي , امل تسمع ما يحدث , ملاذا ال يكون حالنا حال الذين رحلوا . 

وهنا تدخلت الحامة قائلة : أمن املعقول أن نرتك بيتنا ونرحل , األثاث , وموجوداتنا , وأغراض 

البيت , كلها نرتكها ونرحل , وأي يشء يكون علينا , أنا وعمك أبو وليد كبريان يف السن نسبيا , 

وما ينخاف علينا . 

سارة : عمة , وأنا , أمل تحسبوا حسايب , ألست أبنتكم , وأم حفيدكم , وملاذا مل تقويل يل هذا 

الكالم من األول , كان خرجت مع عمي أو خايل , أوكان جاء والدي وأخذين ..... ! 

العم أبو وليد : ال تخايف يا أبنتي أنت معنا , وماكوا أي يشء عليك . 

سارة : من يعرف األحداث والظروف وأنت تسمع التهديد , بدفع الجزية ,أو األسالم , أو القتل .

 العم أبو وليد : هذا كالم ما يخوف , ال تخايف قلت لكم ماكو يشء  , هذا كالم غري معقول . 

عمي أبو وليد : نصف املدينة نزحت بفعل التهديد والخوف واالرهاب , وتقول ما كو يشء ,  

وأنا  أجهش بالبكاء , وأخذت أبني وصعدت إىل غرفتي , وتحدثت مع والدي أكلمه مبا يدور 

باملدينة وتعنت عمي أبو وليد يف البقاء متمسكا بالبيت واألرض , وكأن األمر ال يعنيه شيئا , 

ومن الصعوبة أن تغادر وحدها , ورد عيل الوالد يهدي من روعي ويقول يل , انتظري يا أبنتي 

سوف أحاول أن أدبر شخصا تأتني معه . 

أبدا  يستحق  ال  واملوضوع  ومقصود  تهديد رصيح  هناك  أن   , هنا  األخبار  نسمع  نحن   : أيب 
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التأجيل , وهناك نزوح غري أعتيادي من قبل كافة األقليات عىل حد سواء , وأنا ال أعرف ماذا 

أفعل أو أترصف .    

وصلت أفواج من املهاجرين إىل عنكاوة وكثري منهم أفرتش األرض وتحت الشجر , ووصل معهم 

خايل غانم حيث مل يذهب إىل قرة قوش لتعذر أيجاد دار سكن هناك , وتحدث الخال إىل الوالد 

عن الوضع والتوتر الحاصل وكيف أن أالف الجنود تركوا معداتهم والياتهم وأسلحتهم وهربوا 

, وأن داعش يسيطر عىل معظم األحياء واملواقع املدنية والعسكرية , وال يوجد لنا رؤية عن 

الظرف الذي سيرتتب عليه الوضع , وعند سامع الوالد هذه األخبار عىل الفور اتصل يب قائال , 

سارة أبنتي : هيئ نفسك سوف أيت وأخذك , كوين مستعدة .

وعاود الوالد االتصال بالعم أبو وليد وبعد السالم عليه : 

الوالد : قائال أبو وليد , ملاذا باقي يف املوصل إىل الوقت الحارض , هيأ نفسك وحاجياتك وسوف 

أيت وأخذك عندنا , وتكون ضيفا يف بيتي .

أبو وليد : شكرا أبو نزار , أنا باقي يف املوصل , ولن أغادرها , ومتمسك باألرض هي أرض أبايئ 

وأجدادي , وهنا تاريخنا وتراثنا . 

الوالد : أبو نزار , أستفق , الوضع عندكم خطر جدا , أمل تسمع الجزية , أو االسالم , أو القتل , 

كيف ستدافع عن نفسك والجيش والحكومة تركتكم وهربت , معقولة متسك األرض وحدك , 

تعال وشاهد النازحني يف عنكاوة . 

أبو وليد : ماذا أفعل أنا , ومايل شغل بالنازحني .

الوالد : عىل راحتك أبو وليد , ولكني سوف أيت وأخذ سارة أبنتي وفادي معها . 

أبو وليد : يعني سارة سوف ترتكنا . 

الوالد : أنت تركتها , بنت شابة أرملة مع طفلها , هل ترتكها مع هؤالء االرهابني الذين عاثوا يف 

األرض فسادا . ...... ؟    قال هذا وقفل سامعة الهاتف .

البيت  , أبقي أنت هنا يف  أنا ذاهب ألجلب سارة وأبنها   : الوالد السيارة قائال للوالدة  ركب 

وأحاول أن أجلب بيت أحامها معها , وهنا تدخل الخال غانم قائال : أبو نزار سوف أيت معك . 

الوالد : كال غانم أبقى أنت هنا يف البيت , ومن املستحسن أن ال تأيت معي ألنك مهاجر جديد 

..... ؟ ويف الطريق إىل املوصل شاهد الوالد مئات السيارات أو أكرث من نازحي املوصل وهي 

.....! ما  السيارة  باملواد والحاجيات فوق سيباية  , وقسم كبري منها محملة  اربيل  متجهة إىل 

أصعب هذا املشهد أملؤمل الذي ال يتمناه االنسان أن يقع فيه أو يشاهده و ما أصعب ظروف 

هؤالء البرش , وأين سوف يلتجئون يف هذا الحر الشديد ومعهم األطفال والنساء وكبار السن 

....... ! كل هذه التأمالت وغريها راودت فكر الوالد وهو يقود السيارة عن املايس التي يعاين 

منها الشعب  نتيجة أالنفالت األمني وتربع بعض السياسني عىل مقاليد الحكم والكرايس التي 
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أصبحت للقوي , وليس ملستحقيها , هل يقبل هذا الحاكم أن يهجر هو أو عائلته ويرتك بيته 

والخازر  الكلك  بني  الواقعة  السيطرة  أمام  الوالد  ليتوقف  الوقت  ؟ ومل مييض   ........ ومدينته 

ليشاهد مئات السيارات يف الجهة األخرى تنتظر أن تحصل عىل األذن للمرور , وتقدم قليال نحو 

السيطرة وسأله أحد أفراد السيطرة قائال : من أين أنت قادم , وإىل أين أنت ذاهب . 

أجاب الوالد : من اربيل / عنكاوة , إىل املوصل . 

رجل السيطرة : لن نسمح لك بالذهاب , عد من أين أتيت . 

أدار الوالد محرك السيارة وعاد إىل الخلف قليال , وترك مقود السيارة وتقدم إىل جندي السيطرة 

قائال : اين سوف اذهب للموصل ألجلب أبنتي وأبنها الصغري . 

جندي السيطرة : عمي , لدينا أوامر مشددة , مل نسمح لك بالذهاب لقضايا أمنية . 

وقفل الوالد عائدا إىل عنكاوة والحرسة متأل قلبه , وعندما وصل البيت سأله الخال غانم ملاذا 

عدت أبو نزار . 

الوالد : مل يسمحوا يل يف سيطرة الخازر الذهاب للموصل . 

الخال غانم : وماذا قلت لهم .

الوالد : قلت أين قادم من عنكاوة إىل املوصل .

الخال غانم : لو قلت لهم أين ذاهب إىل قرة قوش  لسمحوا لك بالذهاب , أمل أقل لك سأذهب 

معك . 

بالعوائل  محملة  املوصل  من  القادمني  للنازحني  السيارات  مئات  شاهدت  الحقيقة   : الوالد 

والحاجيات , وأكرث السيارات واقفة يف السيطرة تنتظر السامح لها بالعبور . 

الخال غانم : وماذا ستفعل تجاه سارة . 

الوالد : سارة يف بيت أحامها , ومصريها مصري حامها أو حامتها , وسوف أتحدث معها وبعد 

أن أسرتيح وأرشب الشاي معكم , ال تخاف غانم الله موجود . 

الخال غانم : نعم , الله موجود , وكلنا نتكل عىل الله , ولكن الحذر واجب . 

وبعد تناول الشاي , أتصل الوالد بأخيه سامل يسأله عن أحواله وهل وصل إىل قرة قوش ساملا . 

العم سامل : أخي أبو نزار , ال يبقى فكرك نحونا , نحنو أالن يف قرة قوش والحمد لله , واستأجرنا 

شقة مناسبة وسوف نهيئ ألالزم إىل أن تنحل األزمة ونعود . 

الوالد : سامل , من كل عقلك سوف تعود , ليش بقى جندي أو رجل أمن باملوصل حتى تعود , 

كيف نفسك عىل هذا الوضع . 

العم سامل : الله كريم , مع السالمة . 

تنهد الوالد تنهدات عميقة تناول الهاتف النقال , وقال هلو سارة . 

سارة : نعم بابا , بقى فكري نحوك كثريا , علمت أن من الصعوبة تأيت من املوصل وتأخذين , ال 
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يبقى فكرك نحوي أبدا , حايل من حال بيت حامي , يف أي وقت يقررون الخروج سوف أخرج 

معهم , والعم أبو وليد مقتنع كل القناعة أنه ال يوجد يشء واألمور سوف تعود إىل طبيعتها 

األمور سوف تتحسن وهو يوميا يجلس معه ويتبادل  بأن  الجريان   ) أبو عمر   ( حيث أخربه 

الحديث , وقد طمئنه بأنه طاملا موجود ال يوجد يشء تجاهنا . 

الوالد : الحمد لله , أبنتي , بس كوين حذرة جدا وحاويل تجنب الوضع . 

سارة : بابا , هذا أكيد , نحن يف البيت وأين سنذهب , ومثل ما تقول : جرياننا أم عمر وبناتها 

من األول هم محجبات , ولكن من اليوم لبسوا الخامر األسود من الرأس إىل الكعب .

الوالد : مثل ما قلت لك ابنتي , أسمعي  كالم  . 

سارة : نعم بابا .

تضيق  بعد  األمنة  املناطق  إىل  وتنزح  تترسب  االقليات  ومعظم  مستمر  املوصل  من  النزوح 

الخناق عليها بشدة , واشتد الضغط وخاصة عىل املسيحيني , ويوما بعد يوم نسمع بنزوح أكرث 

املسيحيني ومل يبقى من العوائل املسيحية أال العدد القليل , وهنا بدأ القلق يساور العم أبو 

وليد ويفكر فعال بالنزوح ولكن العمة أم وليد مل تشجعه عىل النزوح مقتنعة مبا يدور بالكالم 

الحاصل بينها وبني الجارة أم عمر من اطمئنان وتشجيع عىل البقاء , ويف أحد األيام بينام كان 

العم أبو وليد يتبادل أطراف الحديث مع الجار أبو عمر الذي أثنى عليه بالثبات والبقاء يف 

املوصل وعدم املغادرة بدأ يحثه عىل اعتناق االسالم , هنا اهتزت أوصال أبو وليد ورسى الدم 

يف عروقه صاعدا من أخمس قدميه إىل أعىل رأسه واسودت الدنيا أمامه , وقال أبو عمر : نحن 

جريان العمر وعرب التاريخ والزمن ومن فتحنا عيوننا نحن أخوة ومتأخني ومل يفرق بيننا أال ما 

حرمه الله , وتعاوننا معا عىل الرساء والرضاء , ملاذا تكلمني هذا الكالم , كلنا نعبد الله وأصحاب 

كتاب ونصوم ونصيل , وأخوة يف العمل وجرية يف السكن , وكثري من أوالدنا وشبابنا اشتشهدوا 

بالدفاع عن تربة هذه األرض , ملاذا أبو عمر اليوم تحدثني بهذا الكالم . 

أبو عمر : قانون الدولة االسالمية , أما أن تدفع الجزية , أو تعلن أسالمك , أو املوت ..... ! وساد 

صمت طويل بينهم , وأنقطع الحديث , ودخل أبو وليد إىل البيت وفتح صندوق السيارة , 

قائال لزوجته دولة , أم وليد , وعاد ووجه الكالم يل , عليكم تهيئة ما تحتاجونه برسعة علينا أن 

نغادر الدار فورا , وأهم يشء تجلبونه معكم املستمسكات والوثائق والسندات وصور العائلة 

واألشياء املهمة والحىل الذهبية , كل هذا الذي قاله أبو وليد , وكأن صدمة كبرية أصابته وهو 

ال يعرف كيف يترصف , وعندما حاولت العمة أم وليد أن تحدثه عن السبب , أجابها بقوة 

قائال : اسكتي وبدون أي كالم , عليكم فقط التهيئ برسعة ....... ؟  وما هي إال دقائق وكانت 

كافة احتياجاتنا يف صندوق السيارة وبني املقاعد , وجلس فادي بجواري باملقعد الخلفي فيام 

رجع أبو وليد يتفقد األبواب واألقفال ومتأكد من كهرباء الدار وانطلقنا باتجاه سيطرة تلكيف 

من أدب النزوح
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خارجني من املوصل ومل نعلم ما ينتظرنا .                                                                                   

******                                     

املصيبة الكربى  : يف الطريق إىل تلكيف اتصلت بالوالد أخربه بأننا قادمون إىل عنكاوة تاركني 

املوصل باتجاه سيطرة تلكيف , رس الوالد لهذا الخرب وقال : سوف ننتظركم أن شاء الله , تصلون 

بالسالمة .

ويف طريقنا إىل تلكيف انتبهت إىل بعض عنارص داعش منترشين هنا وهناك يف بعض الشوارع 

 , الخري عن مالمحها  التي نزع  الوجوه   , العابسة  الوجوه  , ومن نظرايت لهم شاهدت  العامة 

الوجوه التي أدخلت الرعب والخوف يف قلوب الناس االمنة وشتتهم يف بقاع الدنيا , الوجوه 

التي تقطع رأس االنسان عن جسده وكأنها تذبح النعاج , أذن هؤالء هم داعش الذين ملئو 

الدنيا رعبا , وقلت لعمي أبو وليد هل تشاهد هؤالء الرجال , والتفت العم أبو وليد قائال : 

أرجوك ال تنظري أليهم , أنهم مبعث رش , عندما يشاهدوك تنظرين أليهم سوف يثريون لنا 

مشكلة . 

قلت : نعم , عالمة الرضا , وهنا يكمن الفرق بينهم وبني أفراد الجيش العراقي الباسل وقوى 

األمن بوداعتهم وروحيتهم األنسانية , هنا يكمن الفرق بني املرشدين وبني أبناء العوائل األصيلة 

,هنا يكمن الفرق بني أعداء الوطن وأبناء الوطن النجباء و ومع نفيس أقول الله يسرت منهم , 

ومن رشهم . 

بعد قليل اقرتبنا من تلكيف , وقبل أن نصل مدخلها كان هناك كرفان وشاهدت بعض السيارات 

مبعرثة هنا وهناك ومل يجل بخاطري أن هذه السيارات قد صادرها داعش , وإذا بصوت أجش 

يرصخ بغضب , قف . 

وقف أبو وليد مرتعبا من صوت الرصاخ , وتقدم أحد مقاتيل داعش يقول : أتركوا السيارة , 

انزلوا  . 

نزل أبو وليد من السيارة قائال : نعم . 

الداعيش : قلتوا أنزلوا ,  فلتنزل النساء .

العم أبو وليد : يقول وبتوسل , تعرف معي امرأة كبرية بالسن وولد صغري . 

أن  الداعيش  وأمرنا   , السيارة  من  ونزلنا  و  الجميع  فلينزل   , كالم  تسمع  مل  ملاذا   : الداعيش 

زوجها  تركض خلف  تبيك وهي  امرأة  للكرفان شاهدنا  , ويف طريقنا  الكرفان  باتجاه  نذهب 

بشكل هستريي .......! وهنا قلت مع نفيس الله يسرت علينا , ماذا سوف يكون مصرينا , وبعد 

تفتيشنا استولوا عىل حاجيات الذهب والنقود املوجودة يف حقائبنا اليدوية , وأمرونا أن نلقي 

املستمسكات ألثبوتية واألوراق الرسمية يف جمرة النار املحرتقة داخل تنكة فيها ثقوب عديدة 

لتساعد عىل االشتعال , وبصورة غري أرادية قلت كيف هذه أوراق خاصة تخص العائلة . 

من أدب النزوح
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وفاجئني الداعيش : صارخا , أسكتي وإال فججت لك رأسك . 

سارة : مل أقل لك شيئا و كيف سوف نخرج ونذهب بدون هذه الوثائق  . 

الداعيش : يبدوا أنك ال تفهمني , وأراد أن يرضبني بأخمس البندقية , وقلت نعم . 

وبادر عمي أبو وليد بالقول : أخي أنها تعبة وأبنها مريض و سامحها , ومل يجاوب الداعيش وإمنا 

طلب مفتاح السيارة من العم أبو وليد وفتح صندوق السيارة ونرث الحاجيات عىل األرض , كل 

هذا يحدث وصغريي ينظر إىل األحداث بانفعال واحساس بأننا نتعرض لحالة غريبة مل يلمسها 

يف البيت , وبعد أن جردونا من كل ما منلك قال الداعيش : أذهبوا الواحد تلو األخر , ال يلتفت 

أي واحد إىل الخلف . 

أبو وليد : كيف نذهب , ولقد أخذتم منا النقود والذهب والوثائق والسيارة . 

الداعيش : اميش لو أسحق لك رأسك مع كلامت بذيئة أخرى . 

وهنا تقدم أحد الدواعش وكان جالسا يف الظل قائال : هذا الولد أبن من . 

أجاب عمي : وبكل خنوع وخوف , أنه حفيدي , أبننا . 

الداعيش : حفيدك , أنت جد أذن . 

العم أبو وليد : وهو مرتعب , نعم . 

أليه وأعصايب قد تصلبت  أبني فادي وحضنه ورفعه إىل األعىل ) وأنا أنظر  الداعيش : مسك 

وعيناي مرتعبتان من الخوف وأبني يرصخ بألبكاء مستنجدا , بأمه , وبجده( وقال , أنه جميل 

, ما أسمه . 

قلت : فادي , 

قال : فادي  , من اليوم سوف يكون هذا الولد أبني وسوف يتم مصادرته مع السيارة , وبدون 

أن أدري ارتابني نوع من الجنون الغري اعتيادي وهجمت عىل الداعيش بكل قوة ألنتزع أبني 

من قبضته , وتلقيت عىل أثرها رضبات شديدة سقطت عىل الرتاب فاقدة الوعي يف عز حرارة 

الشمس املحرقة , وبعد قليل أفقت من غيبوبتي بعد أن نرث بعض النازحني املاء عىل وجهي 

, وبدأت الرصاخ من جديد أريد أبني , كبدي , روحي , لقد أخذوه , ال من سامع , وال من 

مجيب . 

كان أبو وليد وأم وليد يف موقف اليحسدان عليه وانهارت قواهم  الجسدية , وفقد أبو وليد 

النطق لبعض الوقت , وهاله املوقف الذي أصابني , وركضت العمة أم وليد بشكل مفاجئ  

باتجاه الدواعش تتوسل أليهم بقلب مسحوق باسرتجاع ولدنا فادي الذي اسمع رصاخه وبكائه 

وهو ينادي أمه وقلبي يتفطر من األمل , كم بلغت وحشية االنسان أن يقوم بخطف الولد  من 

أحضان أمه أنها وحشية ما بعدها وحشية حني يتجرد أالنسان عن الضمري والوجدان , كيف 

يتسنى له أن يرى األخر يتعذب بالقلب والفؤاد وهو أقوى من عذاب السم القاتل , وفاجأها 
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أحد الدواعش قائال : أن مل تسكتي وتذهبني من هنا , سوف ندخلك إىل الكرفان أنت وتلك 

املرأة التي مألت املكان عويال ونعتدي عليكم , ونظرت أليه العمة نظرة احتقار , وإىل وحش 

ملقى يف الغابة ال يهمه سوى افرتاس البرش و ال يعرف الله , وال يعرف االنساتية قائلة : هكذا 

وصلت بكم املذلة , أنا أكرب من أمك , كيف استطعت أن تتفوه بهذا الكالم , وكان رصاخها ميأل 

بأموالهم ومستلزماتهم وساعدونا  الذين نكبوا مثل نكبتنا  النازحني  املكان وهنا تدخل بعض 

للوصول إىل الجهة األخرى التي تتواجد بها قوات البشمركة يف تلكيف , وكنت خائرة القوى 

أرتد عىل نفيس أريد العودة , وخاف عيل بعض الناس الطيبني من أن يقوم الدواعش باالعتداء 

عىل جسدي , وقدموا يل املاء الذي مل استطع أن أتذوقه واشعر أن سم الدنيا كلها وغضبها قد 

انصب عيل وتغريت ألوان الحياة أمام عيني , وقام بعضهم بغسل وجهي باملاء , وجلست مع 

العم أبو وليد والعمة أم وليد ضعيفي القوى نفرتش األرض والرتاب املحرق وتلهب شمس متوز 

املحرقة وجوهنا , ماسات مل أكن أحلم أن أعيشها يف هذه الساعات املظلمة من الحياة , أنها 

نكبة الزمان ....... !     

كل الذي حدث والوقت مييض وليس لنا وسيلة للسفر بعد أن صادر داعش سيارة أبو وليد , 

أو قدرة عىل الحركة للسري أو التنقل , وبقينا عىل قارعة الطريق ننتظر املصري املجهول , وليس 

لدينا هاتف نقال نتصل به حيث استوىل داعش عليها جميعا وحتى أبني فادي مل يسلم منهم 

, واملأساة الحقيقية فقدت أبني أمام أعيني فكيف عندما يفقد الولد أمه , ومل يرتكوا لنا شيئا 

يف هذه الحياة . كان الوالد والخال غانم قلقون جدا يحاولون االتصال وبدون جدوى عىل كافة 

األرقام التي لديهم وما كو جواب وملرات عديدة وزاد قلقهم ويف أحدى املحوالت جأهم صوت 

غريب قائال من املتحدث : 

الوالد : متوسال , الله يخليك هذا الرقم يعود إىل أبنتي , أمل تعلم ما حل بها .

الداعيش : ها , هاي بنتك , والله , هم مليح خليناها تطلع سالمات , وأخذنا الولد من عندها .

الوالد : دخيل الله , ما هو مصريهم . 

الداعيش  : جهنم . 

لنقله  الجريان  ببعض  غانم  خايل  واستنجد   , حراك  وال  قوة  ال  عليه  مغشيا  الوالد  وسقط 

للمستشفى , وقام بالوقت نفسه باالتصال بالعم سامل يف قرة قوش يستنجد به أن يذهب فورا 

إىل تلكيف ليعرف مصرينا , واضطربت العائلة أي اضطراب ال يستطيع القلم أن يسطره , وال 

الشاعر أن ينشده و وال الكاتب أن يكتبه , وقام عمي سامل مع بعض األقارب عىل وجه الرسعة 

يسريون باتجاه تلكيف عن طريق برطلة وبعشيقة والنوران سالكني هذا الطريق املتعب برسعة 

جنونية تفوق الوصف ....... ! وبعد أكرث من ساعة وجدونا يف حالة يرىث لها  من االنهيار بعد 

أن قدم لنا بعض الناس من أبناء املنطقة املاء والرشاشف ونقلونا البشمركة من قارعة الطرق 
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بعد أن نالت منا الشمس املحرقة واألرض امللتهبة , وذقنا طعم الترشد الذي حطمتنا وأتلفت 

أعصابنا , وعقد ألسنتنا اختطاف ولدنا من بني أحضاننا , أين هو أالن , لقد تركناه ورصاخه ميأل 

الدنيا و يستنجد بأمه التي ال تستطيع أن تدافع عن أبنها الذي مل يبلغ من العمر بعد أربع 

سنوات تركته وأنا هامئة فوق الرتاب بعد أن نلت عدد من الركالت , وجده الذي اختل توازنه 

وأنهار انهيار كثبان الرمال  , ماذا يفعل أبني أالن , أين هو , كنت أمتنى املوت عىل أن أشاهد 

هذا املشهد الذي يفجع القلب بل يعرصه كام تعرص املعرصة عناقيد    العنب , كنت أمتنى أن 

أشاهده ميتا وأكفكف دموعي فوق قربه عىل أن أشاهد أنسان أخر يقتلعه مني . 

يقوم  أن  وبدل  بالبكاء  وأجهش  انهار  أصابتنا  التي  املأساة  هذه  سامل  عمي  شاهد  وعندما 

مبساعدتنا أو مواساتنا أحتاج هو إىل هذه املواساة أكرث منا , وتعاون األقارب ومن كان معه 

يف مساعدتنا عىل ركوب السيارات واتصلوا بالخال غانم يعلموه بعثورهم علينا وهم أالن يف 

طريقهم إىل عنكاوة . 

*****                                            

إىل عنكاوة  بأننا يف طريقنا  يعلمه  الوالد  أذن  الخال غانم يف  :  همس  تتغري    الحياة  ألوان 

بصحبة العم سامل ومن املتوقع وصولنا خالل ساعة من الوقت أو أكرث إىل البيت  فأن  متاسكت 

أعصابك وسيطرت عىل نفسك سوف نطلب من الطبيب االختصاص أعادة الفحص واخراجك 

الخرب  وأبتسم عىل  قليال  نفسه  والدي  , متالك  أرادتك  قوة  يبقى يف  املوضوع  املستشفى  من 

الذي أثلج صدره , وبعد قليل زاره املقيم األقدم وتأكد من تحسن صحته ووافق عىل مغادرته 

املستشفى ويف  الخروج من  إجراءات  أكامل  وبعد   , يحافظ عىل صحته  أن  املستشفى رشط 

طريقهم إىل السيارة تلقى خايل غانم مكاملة من العم سامل يعلمه فيها أنهم قاربوا من الوصول 

إىل عنكاوة , وأجابه الخال غانم خريا , وأنهم خرجوا من املستشفى ويف طريقهم للبيت , ويف 

عىل  الجميع  وتعاون  والجريان  واألصدقاء  األقارب  من  املستقبلني  بتجمهر  فوجئنا  دارنا  باب 

احتضاننا وتقديم املساعدة للوصول إىل داخل الدار , وتسابق من قدم املاء البارد والشاي تم 

أعداده , وهنا تسألت الوالدة  باستغراب , وأين فادي ....... ! وبدون أن أدري انفجرت كربكان 

أرسل حممه النارية عىل من كان يف الدار , ورصخت بكل قوة وشعيل نار , أمي , أمي , لقد 

أخذوا صغريي , أخذوا كبدة فؤادي , لقد خطف داعش أبني من أمامي , آه ......   آه  ...... يا 

أماه , أنا حزينة حتى املوت , وبصورة غري أرادية وأمام الحضور جميعا مزقت ثيايب من عىل 

جسمي ونتفت شعر رأيس نتفا , وشاهد الحضور الكدمات وأثار الرضب الذي عىل جسمي , 

وأنقلب االستقبال والفرح بوصولنا إىل جحيم ال يطاق , وعل صوت العويل والرصاخ الذي عم 

أرجاء البيت أقبل الجريان هلعني مستفرسين , وعندما علموا بالذي جرى وقفوا مصدومني , 
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وفيام الجميع يف هرج وارتباك وصل الخال غانم ومعه الوالد ليقع نظرهم عىل مشهد الرعب 

والحزن الذي أصاب أهل الدار وكل من كان موجودا بالدار , جلس الوالد عىل ركبتيه راكعا 

يناجي الرب وهو يرضب عىل صدره , "وكان قد سمع الخرب من داعش  والذي ادخله املستشفى 

" بىك الوالد عىل حفيده أكرث مام بىك عىل أبنه الشهد نزار وقاسمه هذا البكاء العم أبو وليد 

لينفتح جرح الحزن يف قلبيهام من جديد , ........... ! ومىض الليل بطوله ومل تغمض أعني الجميع 

, وأنترش الخرب املفجع يف كافة املجتمعات , وأهتزت املشاعر , وأستغرب من أستغرب بهذه 

الجرمية النكراء , ويف اليوم التايل نقل العم أبو وليد والعمة دولة إىل املستشفى ألجراء فحوصات 

طبية وأرادوا أن يأخذوين معهم إال أنني رفضت بأرصار  عىل عدم الذهاب , وبقى العم سامل 

معهم يتابع الفحوصات , وقدم كثري من الناس لغرض تهدئة الخواطر والتخفيف علينا من شدة 

املحنة التي وقعنا بها , وقام العم سامل بأخبار السلطات الرسمية بحادث خطف أبننا فادي من 

قبل داعش والتبليغ عن األمري ) عبد الحق ( الذي خطف الولد , وقيامهم باالستحواذ عىل ما 

منلكه من نقود ومصوغات ذهبية وحرق كافة مستمسكاتنا الثبوتية والشخصية , وكذلك رقم 

السيارة التي صودرت من قبلهم .

واستخراج  بتعقب  املحامني  أحد  تكليف  وتم   , القانوين  مجراها  أخذت  االجراءات  هذه  كل 

املستمسكات الرسمية التي أحرقها داعش وخاصة هوية أبني فادي , وتم االعتامد عىل صورة 

فادي أخذت سابقا من بني الصور املوجودة يف بيت جدو وتم تكبري إحداها وعلقت يف مكان 

بارز يف البيت , كل هذا ورغم العناية الفائقة التي بذلت من الوالدة واهتامم الوالد إال أن 

صحتي بدأت ترتاجع يوم بعد أخر ويذبل جسدي وأحلم دامئا بأحالم مزعجة ويف وضع أتخيل 

أحداث أغرب من الخيال وأحس مع نفيس أن مس من الجنون قد أصابني بحيث قمت أبتعد 

تدريجيا عن مجالسة الناس أو مخالطتهم , وتم عريض عىل عدد من األطباء النفسني وحالتي 

الصحية غري مستقرة , ومل يغب فادي أبدا من مخيلتي , بل أتصوره أمامي يوميا , واشعر أنه 

موجود بقريب , ويف بعض األحيان يأتيني بصورة مالك يعاتبني كيف فرطت به وتركته للوحوش 

الكارسة , وأيام أخرى أتخيله جائع , مريض , رث الثياب , متسول , ويف حاالت أخرى أتخيله 

أنتقل من هذه الحياة , هذه التخيالت واألفكار كانت تؤثر كثريا يف حيايت وكانت الوالدة تعمل 

ما يف وسعها من التخفيف عن األمي وأحزاين . 

******                                             

سنوات االنتظار : مضت السنة األوىل عىل سقوط املوصل وقلبي ينسحق من األمل وأتناول كثري 

من العقاقري واملهدئات التي وصفها األطباء , وقد تتحسن صحتي يف بعض األيام نسبيا ويف أيام 

أخرى تشتد, واألخبار التي تسمع عن املوصل كلها موحشة وغري مشجعة , وداعش يعوث يف 

املدينة فسادا ويعتدي عىل أهلها , وتترسب األخبار من األهايل الذين سنحت لهم الفرصة يف 
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الفرار , وأتابع هذه العوائل الهاربة لعلني اسمع خرب جديد عن ولدي فادي وبدون نتيجة , 

ويف هذه السنة توفيت العمة"دولة" أم وليد نتيجة املرض والقلق والخوف وحزنها عىل حفيدها 

فادي , وما أصاب العائلة من نكسات يف استشهاد وموت ولدها وليد بحادث انفجار مفخخة , 

وبقى عمي أبو وليد وحيدا حزينا , وتربعت أن أعيش مع حامي ملساعدته والقيام بواجبه , هذا 

القرار من قبيل وجدت الوالدة فيه صعوبة لكوين أعاين من حاالت نفسية وعصبية قد يؤثر عىل 

الوضع يف غفلة من الزمن مبا ال تحمد عقباه , ولهذا قرر الوالد أن يجلب العم أبو وليد لألقامة 

معنا وأعطاه غرفة بالطابق الثاين مجاورة لغرفتي ليتسنى يل القيام بواجبه , هذا الرجل شعر 

باالحراج كثريا ولكنه قبل أمام األمر الواقع , وكان يوميا يدعوا من الله أن يقف معي وأحتضن 

أبني من جديد , وكل ما أسمع هذا الدعاء  ينرشح قلبي ويبتهج , ومتيض السنة الثانية واملوصل 

غري محررة والحكومة قد أهملت املحافظات الساقطة وكأن األمر ال يعينها يف يشء , جزء من 

جسم العراق أقتطع بالقوة ونهش من قبل أعداء االنسان ورجال السياسة يف حكومة بالدي 

مشغولني مبا يجنوه من أموال وهناك من يظهر عىل التلفاز ويضحك عىل الجمهور ,والنازحني 

واملهاجرين من سكان ألخيم والكرفانات وبعضهم أكلهم الجوع , وحر الصيف وبرد الشتاء زاد 

من معاناتهم , واخرون قتلهم املرض واألوجاع واملوصل والوطن مل يتحرر , وتقبل السنة الثالثة 

ومتيض األيام وبعد مرور نصف السنة من عام 2016م نسمع بدقات طبول الحرب واستبرش 

الناس خريا , وجاء الرجاء وتحررت كثري من النواحي والقرى يف املحافظة . 
, وبدأت صحتي ونفسيتي  األمل من جديد  , وأعاد  اليشء  قلبي بعض  أثلجت  األخبار  هذه 
تتحسن تدرجيا , وعندما حرر سهل نينوى انفرجت أساريري , وتحرر الساحل األيرس وكان عيدا 
قد حل يف بيتنا وانفتحت أبواب السامء أمامي وهناك من يناديني , وقررت الذهاب للمخيامت 
ألبحث عن ولدي املخطوف , اليوم يتجاوز عمره ست سنوات ونصف كيف يكون شكله وهل 
يعرفني أم محاين الزمن من ذاكرته , وتناشد نفسها قائلة لقد تركته صغريا , ال , ال بالتأكيد 
ال ينىس أمه ....... ! وتربع والدي بالذهاب معي وزرت أحد مخيامت الخازر وقضيت النهار 
بطوله أسال وأبحث وبدون نتيجة , ويف اليوم التايل ذهبنا إىل مخيم أخر وعدت منكرسة القلب 
والفؤاد , وعدت لزيارة املخيم األول وقمت بتفحص األطفال واألوالد وأحيك قصتي للنساء عله 
أسمع خربا ومل أصل لنتيجة , ومع األيام بدأت تتحرر أحياء من الساحل األيرس ومل أقطع األمل 
, قلب األم يحس ويحن ولهذا تحملت املخاطر وحملت والدي جهد وتعب شديد من أجيل 

وهو يبحث معي وقال يل : 

يا أبنتي كيف يكنك أن متيزي فادي من بني هؤالء األوالد , عندما خطف كان عمره أقل من 

أربع سنوات واليوم يقارب عمره عىل السبع سنوات . 

سارة: يا أيب , قلبي دلييل , من بني ألف ولد أستطيع أن أميز ولدي ومن بعد ألف مرت ميكنني 

أن أراه . 
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, ومل  الشوارع وأسأل هنا وهناك  األيرس وتجولنا يف  الساحل  بيوت وأحياء عديدة من  وزرنا 

أحصل عىل نتيجة , أنها أيام صعبة ولكني مل أقطع األمل ......... ؟   

كل يوم مير احسبه الدهر بكامله وبدأت صحة الوالدة ترتاجع بعض اليشء نتيجة قلقها عيل 

, ويف بعض األحيان تتأمل الوالدة وتقول مع نفسها عشنا الدهر بطوله ومل نسمع أو نشاهد 

مايس وحزن وقتل وفراق وخطف مثلام يحدث مثل هذه السنوات العجاف التي مرت علينا 

, أمتنى من الرب وادعوا أليه بكل خشوع وتواضع أن يرحمنا ويعطف علينا , ويرحم الناس 

أجمعني معنا عىل الذي نشاهده ونسمع به , يا رب يف هذه األيام العصيبة نقي قلوب البرش  

يا  أغفر يل   , أمامي  املسيح  أشاهد صليب  الشهيد  أبني  أتذكر  , كلام  الغيمة عنا  لتزال هذه 

رب وسامحني أن كنت أخطأت أليك , أرجوك يا رب  أن تقف وترحم أبنتي املفجوعة  بأبنها  

برحمتك , هذه التأمالت التي كانت ترددها الوالدة عندما تختيل مع نفسها . 

بانتصارات  نسمع  يوم  بعد  ويوما   , األمين  الساحل  لتحرير  تشتد  املعارك  بدأت  األيام  ومع 

, ونشاهد ونسمع موجات  الباسلة هنا وهناك  قواتنا  يد  واندحار داعش عىل  البطل  جيشنا 

الهجرة ومايس النازحني من جديد والظروف التي ميرون بها , ونشاهد كيف تسري األم وهي 

تحمل طفلها الرضيع وأوالدها خلفها يسحبون املتاع يف أرض صلبة ووعرة وقد قست عليهم 

الطبيعة بظروفها الجوية الصعبة , نعم : تذكرنا هذه املناظر كيف هاجرنا وتركنا بيوتنا ومدينتنا 

وموجوداتنا وكل ما منلك , وكيف أنىس ذاك اليوم الرهيب الذي حرمت فيه من فلذة كبدي يف 

سيطرت تلكيف , نعم أنظر كل يوم عىل شاشات التلفاز وأركز علني أشاهد أبني الذي فقدته 

بني األوالد ............ !

سمعنا أنه تم أقامة مخيامت لالجئني يف ضواحي حامم العليل , هذه الناحية الجميلة سبق 

الحرارة ,  بينابيع مياها املعدنية الشديدة  أليها مع والديت لنستحم  وأن كنت صغرية ذهبت 

وكانت تزهو بالعوائل من كل أنحاء العراق , فاتحت والدي وأنا أشعر يف دواخيل أنه يعطني 

من الضعف القوة ويستجيب إىل رغبايت وتخياليت رغم كرب عمره وضعف حالته الصحية إال أنه   

مل يرد يل طلبا ويحاول دامئا أن يسعدين أو يخفف من األمي وأوجاعي النفسية , وال استطيع أن 

أكلف حامي ألين أعرف عدم امكانيته الجسدية يف تحمل الصعاب , وأعلم أنه مل يرد يل طلبا 

ولكن أشفق عليه كثريا وخاصة بعد أن توفت زوجته التي كان متأثرا بها . 

 , العليل  النازحني قرب حامم  : أرجوا أن تستأجر يل سيارة تقلني إىل مخيامت  قلت لوالدي 

أنتفض الوالد أنتفاضة غري طبيعية , ونظر إيل نظرة قاسية جدا , قائال : هل وصل بك الجنون 

إىل هذا الحد , كيف ستذهبني وحدك , وكيف أوافق أنا أن أرسلك مع سائق يف طرق خارجية 

شاقة , وقد تستغرق هذه السفرة أكرث من يوم , وكيف سوف يسمح لك بالتجوال بتلك املنطقة 

, وسكت قليال , والتفت إىل والديت قائال : لقد جنت أبنتك حقا , وعندما شاهد عالمات التأثر 
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ظهرت عىل مالمحي , قال : ال تخايف يا سارة , سوف أقوم بهذه املهمة غدا صباحا , والتفت 

املاء وبعض  الفلني مع علب  الحاجيات يف علبة  لنا بعض  تهيئ  أن  ارجوا   : الوالدة وقال  إىل 

السندويجات , والتفت وقال يل : سارة  , عليك أن تجلبي هوية الطفل وبعض الصور املوجودة 

لدينا وال تنيس الصورة الكبرية للطفل وبعض حاجياته الشخصية املوجودة يف الصندوق , إضافة 

إىل أوراق الدعوى التي أقمناها بهذا الخصوص , وأسم الشخص الذي خطف الولد , وسكت 

: اوكد عليك أنه سبق عندما كنت تأتني إىل عنكاوة قبل سقوط املوصل قد أجريت  , وقال 

الوالد  وجه  والدتك  عند  موجودة  األوراق  هذه  الدم  فحص  ضمنها  ومن  للطفل  فحوصات 

برشوطه حيث مل يأخذ لها األهمية يف جوالتنا السابقة , وكأن قلبه أعلمه بيشء.  

*****                                           

رحلة األمل  : منذ فجر صباح يوم 4 / 5/ 2017م كنا قد أعدينا كل يشء من الحاجيات واللوازم 

لسفرة طويلة صعبة ومتعبة ومثقلة بالهموم , التفت الوالد إىل الوالدة وقال : ال يبقى فكرك 

نحونا أبدا قد تطول سفرتنا أكرث من يوم أو يومني , وأنا واثق من إرصار وعناد سارة , أرجوا 

أن يكون الله معنا خالل هذه الرحلة , وقال يل , سارة , يتوجب أن تضعي حجاب الرأس عىل 

ناس متشددين جدا حتى اليصيبنا  فيها  مناطق وقرى عديدة  شعرك ألننا سوف منر ونجتاز 

مشاكل أو معوقات تذكر , 

قلت : نعم بابا, لقد حسبت حساب ذلك واالشارب يف حقيبتي . 

الوالد : أرجوا من أالن أن تضعيه عىل رأسك . 

سارة : نعم . 

وانطلقت بنا السيارة مع توديع الوالدة , والعم أبو وليد الذي أحتضن الكتاب املقدس عىل 

الذي  الطريق  بخصوص  املعارف  ببعض  الوالد  أتصل  أن  وسبق   , الرأس  منكس  وهو  صدره 

نسلكه , وقد أشار أليه البعض الذهاب عن طريق كركوك وأخر نصحه أن نسلك طريق مخمور 

, وبعضهم نصحه أن نبقى يف البيت ملخاطر الطريق , ولكن الوالد مل يرد أن يؤثر عىل مشاعري 

فأختار طريق مخمور , وعند أول سيطرة واجهتنا يف الطريق استفرس منهم الوالد عن مسالك 

باالستمرار حتى مخمور وهناك  البشمركة  له جنود  , وأشار  الطريق وأعلمهم وجهة طريقنا 

يستفرس من النقاط املتواجدة عىل الطريق , ورسنا يف طريق شبه خالية وكنا نستفرس بني الحني 

واألخر ونالقي الرتحيب من الجنود األبطال هنا أو هناك ويتم إرشادنا للوجهة الصحيحة إىل أن 

قاربنا للوصول إىل ناحية حامم العليل حيث اعرتضتنا سيطرة قوية متشددة الحراسة , ترجل 

الوالد من السيارة وحاول أقناع الحرس بظروفنا واملوضوع الذي نحن بصدده وتحملنا مخاطر 

الطريق إال أن الحرس أمرنا بالعودة من أين أتينا , عندها قال الوالد لهم أتعلمون أننا مشينا 

أكرث من ثالث ساعات لنصل إىل حامم العليل ونرى أوالدنا األبطال الذين حرروا أرضنا بدمائهم 
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يحاولون منعنا من أن نرى أو نعرث عىل فلدة كبدنا الذي خطفه داعش , وهنا أحنى الحرس 

رؤوسهم وتقدم أحدهم وقبل الوالد وقال : ال تخف يا عم , أنا سوف أذهب معكم إىل املخيم . 

الوالد : وهو يبتسم غري مصدق , حقا . 

الجندي : نعم عمي , واجبنا أن نخدمكم , فقط عيل أن أستأذن من أمر الوحدة , وعاد بعد 

لحظات وجلس بجوار الوالد بعد أن انتقلت للمقعد الخلفي . 

ودار حوار طويل بني الوالد والجندي عن املحبة واألخوة والعيش املشرتك وبناء الوطن والتضحية 

, وكنت أشارك يف بعض األحيان بكلامت بسيطة , وعندما سمع الجندي قصتي بالتفصيل أو 

قصة العائلة تحمس أكرث للبحث معنا عن أبني املخطوف . 

وبعض  والنساء  الرجال  شاهدنا  املخيم  مدخل  ومن  النازحني  مخيامت  أحد  وصلنا   : املخيم 

األطفال متجمعني حول أحد خزانات املياه , وكثري من النازحني مصطفني أمام أحدى الشاحنات 

ال استالم املعونات , واخرون يحملون أوراق ومستمسكات بيدهم , املنظر الذي نشاهده منظر 

التلفزة , حاول موظف االستعالمات  قايس ومأساوي وأكرث بشاعة مام نشاهده عىل شاشات 

منعنا من الدخول إال أن الجندي ) أبو عيل ( كان خري عون وطلبوا منا أن نركن السيارة قرب 

قدماي  وقادتني  اليسار   أو  اليمني  إىل  املخيم  أطراف  نظري يف  أجول  ونزلت   , االستعالمات 

باتجاه أحدى املخيامت التي تقع عىل يسار املخيم , ألقف , مصدومة أو مصعوقة لبض اليشء 

, ورصخت رصخة اهتز فيها  املخيم بكامله , وشخصت نحوي األنظار وبدأت أعدو برسعة 

جنونية وأنا , أنادي فادي , فادي , فادي بكل ما أوتيت به من قوة , أنتبه الولد الصغري , عىل 

رصاخي , واتجاهي نحوه , وحفزه أكرث االسم الذي ناديته به , وشعرت يف  تلك الحظات أن 

السامء استجابت إىل دعوايت وإىل أحزاين وأشفقت عيل  , ظل الولد واقفا لبعض الوقت , ولكن 

أرادة غري طبيعية حركته نحوي , نعم تحرك فادي من عىل الصليب وركض نحوي بدون شعور 

وتلقفته بيدي ورفعته إىل صدري وأنا أنادي ولدي الحبيب هذه الحركات الغري طبيعية أثارت 

فضول كثري من الناس وخرجت بعض النسوة من الخيم وتجمهر الناس من كل صوب ومن 

ضمنهم والدي والجندي ,وأنا مستمرة بالتقبيل بكل حرارة وخرجت امرأة متلحفة من الخيمة 

التي كان الصبي واقف أمامها وقالت بقساوة . اتريك أبني ماذا تفعلني . وقلت لها بكل صالبة 

كال هذا أبني , ورصخت  بكل قوة , يا ناس قبل ثالث سنوات خطف داعش أبني يف سيطرة 

تلكيف أمام ناظري , وأنا يل ثالث سنوات أبحث عنه , وشاهدت تغري وجه ونظرات املرأة , 

وقالت هذا أبني جهاد . 

وهنا قلت أمام الكل : أن أسم أبني فادي , خطف عمره أقل من أربع سنوات وأستطيع أن 

أثبت ذلك , وأخرجت صورة أبني من حقيبة يدي وقلت لهذه املرأة تعايل أنظري إىل صورته .                 

وهنا تدخلت أدارة املخيم , وأخذوا الصبي معهم وذهبنا أنا وأيب والجندي خلفهم ولحقت بنا 
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املرأة الخاطفة , كنت أرتجف من شدة الفرح أو الخوف أن يضيع أبني مرة أخرى . 

ونظر مسؤول املخيم إىل الصورة التي معي وإىل وجهه الولد وإىل تقاسيمه , كنت واثقة من أنه 

مقتنع من تشابه تقاسيمه إىل حد كبري , وأخرجت هوية ألحوال املدنية وقدمتها إىل مسؤول 

املخيم الذي قال يل , كيف تثبتي ذلك . 

قلت : سوف أثبت أنه أبني أمام الحارضين بوجود عالمة شهوة تشبه ورقة الزيتون تحت أبطه 

األمين .

بعض  وانطلقت   , العالمة  ليشاهد   , الولد  قميص  بنزع  الفور  عىل  يقوم   : املخيم  مسؤول 

الصيحات من الحارضين , الله أكرب , الله أكرب , وهنا تدخلت املرأة الخاطفة بالصياح والتهديد 

والوعيد متفوهة ببعض الشتائم الخسيسة .

مسؤول املخيم : قائال , أختي ملاذا الرصاخ والشتائم , سوف نثبت ذالك بعلم اليقني ,سوف 

أخذكم معي أالن إىل أحدى مستشفيات كركوك بالفحص الطبي نثبت أنه أبنك أو أبن هذه 

املرأة .

وحاولت املرأة الخاطفة االعرتاض ولكن مسؤول املخيم أرص عىل أجراء الفحص الثبات الحقيقة 

.

وهنا تدخل الوالد والجندي الذي يرافقنا ) أبوعيل ( قائال ملسؤول املخيم , نؤيد قرارك يف أثبات 

الحقيقة باليقني . 

كل هذا يجري والصبي واقف ساكن يجول نظراته بني األم الحقيقية واألم الخاطفة ....... وال 

شعوريا تقدم إيل  وحضنني , وقال أمام الحضور , ماما , وسالت دموع الحضور قبل دموع األم 

و نطق الولد بالحق , أن ما كان يجري حرك أحساس وذاكرة الولد والحنان الذي ترعاه أمه 

وأحداث طفولته .   

وأنا,  واملسؤلني  املرشفني  بعض  عليه  ووقع  شارك  كامل  محرض  بتنظيم  املخيم  مسؤول  قام 

وحاولت األم الخاطفة االمتناع عن التوقيع أو الذهاب معهم إىل كركوك , وهنا قال لها مسؤول 

املخيم أن امتناعك عىل التوقيع أو رفضك القدوم معنا إىل كركوك ألجراء الفحص الطبي يؤكد 

أنك خائفة واالبن ليس أبنك , فاذا  ارصيت باالمتناع سوف أعلم السلطات الرسمية باملوضوع 

وسيتم اعتقالك , ويف أثناء ذالك دخل رجل عسكري برتبة مقدم ومعه بعض الحامية لسامعه 

مبا يجري وبعد أن أطلع عىل املحرض أيد قرار مسؤول املخيم وأمره أن تكون كافة االجراءات 

تحت أرشافه . 

انطلقت عدت سيارات من املخيم , وضع أبني يف السيارة األوىل مع مسؤول املخيم , واملرأة 

الخاطفة يف السيارة األخرى , وأنا والجندي أبوعيل يف سيارة الوالد , ويف طريقنا أوصلنا الجندي 

الثاليث ومنطقة سكنه ورقم  أن أخذنا اسمه  تعبه وجهوده معنا بعد  له  إىل موقعه شاكرين 
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من أدب النزوح
هاتفه واتفقنا أن نلتقي الحقا , ويف الطريق اتصلت بالوالدة أعلمها البرشى وأن الفرج قريب 

التي قامت بنقل الخرب إىل العم سامل والخال غانم والعم أبو وليد , وتناقل الخرب بني العوائل , 

وعمت الفرحة الجميع ونحن يف الطريق قلت أليب أن الله حقق أمنيتي وكفأين عىل صربي , أن 

الله محبة , ولهذا أحب عبدته الضعيفة املكسورة القلب وأعاد أبنها أليها , وأن شاء الله نعود 

إىل عنكاوة وفادي معنا يف سيارة جدو .

يف مستشفى كركوك أجريت الفحوصات الطبية يف املخترب بحضور مسؤول املخيم ومن كان 

اللون ومن دالئل مظهرها  مرذولة شاحبة  زاوية وهي  الخاطفة يف  املرأة  انزوت  وقد   , معه 

)فادي  الصبي  الولد, وكان  الذي سلمها  الخاطف  أو جرمية  ذنبها وجرميتها  تثبت  وانكامشها 

( يحاول أن يتودد يل وبالوقت نفسه قلبي يرتجف كان مسؤؤل املخيم يحرص أن كل يشء 

يسري وفق النظام , حيث سبق وأن نظم كتاب رسمي من أدارة املخيم أعطى نسخة منه إىل 

املستشفى ونسخة إىل رشطة املستشفى ألتي فتحت تحقيق رسمي بخصوص املوضوع .

أعلنت نتيجة الفحوصات وحضنت أبني بالقبالت وكانت فرحة ال توصف وكان أكرث سعادة 

والدي املسكني الذي تحمل عبء وتعب الرحلة املثمرة , وتقدمت إىل مسؤول املخيم وشكرته 

 +B كثريا وقدمت له فحص الدم العائد ألبني ال أثبت له ثقتي حيث أن نتيجة الفحص القديم

وهي مطابقة مع الفحوصات الصادرة حاليا , وبعد أكامل اجراءات مركز الرشطة استلمت  أبني 

مبحرض رسمي , قدمت دعوة رسمية ضد هذه املرأة الخاطفة التي تدعى ) رمزية( بأخطاف 

أبني , وسبق وأن اعتلمت من املرحومة أم وليد أن اسم الخاطف يدعى ) عبد الحق(  , ومن 

هوية األحوال املدنية أثبت أن زوجها يدعى عبد الحق حيث تطابقت األقوال , واتخذت أدارة 

بالوالدة  أتصلنا  الرسمية  األوراق  كافة  استلمنا  أن  , وبعد  بحقها  الرسمية  االجراءات  الرشطة 

نعلمها بأننا قادمون إىل عنكاوة وفادي معنا , وكان الوقت قد قارب منتصف الليل ومل نتظر 

حتى الصباح . 

كم كانت دهشتنا عندما وصلنا سيطرة اربيل , حيث كان يف انتظارنا أكرث من عرشة سيارات 

وجمع كثري من األقارب واألحبة , ونرث الجكليت عىل رؤوسنا والورق امللون , وكانت فرحة ال 

توصف لتعود األم إىل احتضان ولدها من جديد .                        

النهاية                  
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عدد جديد من مجلة سفروثا
 

رغم ان جائحة كورونا اوقفت  عجلة اصدار املجالت والدوريات .. اال ان الجائحة مل توقف 

االتحاد اصدار مجلته )سفروثا   الرسيان حيث واصل  االدباء والكتاب  الدائب التحاد  النشاط 

عدد 15-16( حيث تصدر غالف عددها االخري الدكتور  الراحل سعدي املالح  وارصدت  له 

املجلة مبلف موسع شارك فيها عدد من  االدباء والكتاب الذين قدموا شهاداتهم بحق الحارض 

الغائب .

والنتاجات  املقاالت  واالنجليزي عرشات  والكردي   والعريب  الرسياين  بأقسامه  العدد  وتضمن 

االدبية التي اعدها كتاب شعبنا  حيث  استهلها رئيس االتحاد ورئيس التحرير املجلة  روند 

 170 الذكرى  عن  خصصها  حيث  والعربية  الرسيانية  باللغتني  العدد   افتتاحية  عرب  بولص  

للصحافة الرسيانية  اضافة ملجموعة مقاالت  كتبها كال من اكد مراد وشاكر سيفو و ابرم شبريا 

وملكو خوشابا ويوسف بكتاش وسامر الياس  بينام تضمن القسم العريب من املجلة نحو عرشة 

مواضيع  تقدمتها كلمة العدد من ثم كتب االديب نزار الديراين عن جذور  الرسيانية يف الرتاث 

اللبناين  كام كتب الدكتور يوسف قوزي عن نشاة الخط الرسياين ، أما القسم االنجليزي تضمن 

املنعقد يف جامعة  والرسيانية  االرامية  للدراسات  الثاين  الدويل  املؤمتر  فعاليات  تقريرين عن 

القاهرة و مهرجان اكيتو الثقايف املقام يف بغداد ، ودراسة لغوية بعنوان ) العمق الداليل للغة 

الرسيانية ( ، و دراسة تاريخية عن مذابح املسيحيني يف سيفو  ، و مجموعة ومضات  للشاعر 

كريم اينا .

واحتوى ملف العدد الخاص بالدكتور سعدي املالح والتي تتزامن مع ذكرى رحيله السادسة  

عن مقاالت واصداء كتبها كال من  جورجينا بهنام التي تحدثت عن  عنوانا  املالح االثريين اىل 

قلبه وهام عمكا ورشبل  كام كتب بطرس هرمز عن املالح كا عرفه  وكتب الدكتور محمد صابر 

عبيد  عن املالح بصفته الفارس الرايئ  كام نرشت املجلة كلمة مؤسسة يومانا االعالمية يف تابني 

الراحل  يف عام 2019 حيث القاها كلدو اوغنا

كام تضمن العدد دراسة اعدها االعالمي الدكتور بهنام عطا الله  حول الصحافة الرسيانية يف 

سهل نينوى كام نرشت املجلة لقاءا موسعا مع املطران مار غريغوريوس صليبا  اجراه االعالمي 

سامر الياس سعيد بينام اختتم القسم العريب  موضوع لالعالمي بهنام شمني خصصه للحديث 

عن الغناء الرسياين مع باقة من االخبار كام تضمن العدد مقالني باللغة الكردية  كتبهام كال من 

بهنام شابا  وصباح انطوان.

إصدارات
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إصدارات

مبناسبة اعياد أكيتو االتحاد  يصدر تقوميا ثقافيا
 

 

اعتاد اتحاد األدباء والكتاب الرسيان ان يصدر سنويا تقوميا ثقافيا من الحجم الكبري مبناسبة 

رأس السنة البابلية االشورية واعياد أكيتو.

بالرغم من جائحة كورونا أصدر االتحاد تقوميه الثقايف لهذا العام ) 220-221 ( وتضمنت صفحته 

األوىل والتي تبدأ بشهري نيسان وآيار صور من مهرجان أكيتو الثقايف والذي أقامه اتحاد األدباء 

والكتاب الرسيان بالتعاون مع املكتب الثقايف الرسياين يف االتحاد العام  يف العاصمة العراقية ” 

بغداد ” للفرتة من 9 – 10 نيسان 2019،  الصفحة الثانية من التقويم تضمنت صورا عن املؤمتر 

الدويل الثاين للدراسات الرسيانية يف جامعة القاهرة مبرص للفرتة 10-12 آذار 2019 ،  الصفحة 

الثالثة منه خصصت  لوقفة الحداد التي نظمها االتحاد أمام كاتدرائية ماريوسف يف عنكاوا يف 

السابع من آب ذكرى مذابح سميل و يوم الشهيد الكلداين الرسياين األشوري ، الصفحة الرابعة 

و  آذار 2019  كركوك يف  اقيمت يف  التي  الثقافية  الفعالية  من  لقطات  تضمنت  التقويم  من 

املخصصة لتكريم عدد من أدباء الرسيان  من قبل اتحاد األدباء و الكتاب يف كركوك ،  الصفحة 

الخامسة منه تضمنت لقطات من مهرجان الثقافة  واللغة الرسيانية وحفل تخرج دورات اللغة 

الرسيانية يف بغديدا ، الصفحة السادسة واألخرية من التقويم تضمنت صورة لعدد من كوادر 

التعليم الرسياين و لقطات اخرى عن نشاط طلبة املدارس الرسيانية يف عنكاوا.

توثق  أخرى  صور  الرئيسية  الصورة  اىل  اضافة  التقويم  صفحات  من  صفحة  كل  وتضمنت 

النشاطات الثقافية  املتنوعة لالتحاد.

وتضمنت ايضا كل صفحة نبذة عن احد األعالم الرسيان من املثقفني واالدباء والكتاب وهم ) 

الكاتب  و املختص اللغوي أالب شليمون ايشو خوشابا من رسسنك – دهوك ، الشاعر والباحث 

الناقد   ، / حمدانية  بغديدا  من  بردى  زهري  الكبري  الشاعر   ، زاخو   / ديربون  من  ديراين  نزار 

املرسحي صباح هرمز الشاين من ناحية عنكاوا / اربل ، الشاعرة منال ايليا ابونا من القوش / 

نينوى ، الباحث و االثاري آشور ملحم خنانيشو من حبانية / االنبار.   

بأبناء  الخاصة   الثقافية  املجالت والصحف واملراكز  تعريفية عن عدد من   نبذة   اىل  إضافة 

شعبنا.
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إصدارات
صدر  عن االتحاد العام لألدباء و الكتاب يف العراق بالتعاون مع أتحاد االدباء والكتاب الرسيان 

، مجوعتني  الكاتب )حكمت عبوش كوركيس( مواليد  نينوى/ ناحية برطلة 1950  للقاص و 

قصصيتني قصريتني لألطفال املوسومتني ) البلبل و الحرية 18 قصة ( ) الفراشات والزهور 18 

قصة (       واالصدارين يتضمنان 36 قصة قصرية جميعها ملونة بواقع 64 صفحة من القياس 

(، تم طبع االصدارين يف  التصميم والغالف من قبل املصممة )أغاريد عبدالّله شابا  الوسط، 

مطبعة الدباغ يف اربيل ، وجميع القصص اهداها القاص يف االفتتاحية  اىل أطفال العراق رمز 

الرباءة و النقاء ككل أطفال العامل .
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إصدارات
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The event was attended by a large audience of 
young people and adults interested in the field of 
language, literature and culture. The ceremony was 
attended by Mr. Philippous Dawood, patron of the 
Church of St. Nersay, Mr. Senor Daniel, head of the 
Center, members of the administrative staff of the 
Center, Mr. Markos Ermia, From the list of Rafidain 
and Mrs. Jehan Ismail, a member of the Parliament 
of the former region of Rafidain list, and Dr. Udisho 
King of the Association of Assyrian Writers and a 
number of intellectuals and writers of our people.

After the lectures, there were many interventions 
from the attendees, especially the young people, 
about matters related to the language and teaching 
it and the institutions that are interested in it.



34 - 33192

In Duhok: Two lectures in a joint 
activity between the Union of Syrian 

Writers and Writers and the Assyrian 
Cultural Center.

In coordination with the Union of Syrian Writers 
and Writers, the Assyrian Cultural Center in its head-
quarters in Duhok organized a joint activity and the 
Hammurabi Hall of the Center on the first Saturday 
of June 2019 included two lectures on Syriac lan-
guage and our cultural institutions. After welcoming 
the attendees, Professor Akad Murad gave a lecture 
entitled “The reality of the Syriac language in Iraq” 
and the second lecture of the president of the union, 
Rond Polus entitled “Our cultural institutions under 
the lights”.
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Because the humble person gets inspired from life, other peo-
ple and the whole universe, and inspires other as much as he/
she can. The humble spirit is combined with kindness and 
compassion. Serving people is a matter of honor for it. 

Humility is the withdrawal of ego to its limits. Knowing 
its own place. Respecting itself, others and all living beings. 
Humility is the power that aligns our character with our soul. 
Humility is a way of cognizance. It is to silent “Me” and put it 
in its own place, in order to hear “You.”  

Humility is not to lower down our own values, but to value 
others. Humility is to open doors of the heart to all beings by 
tying up our ego. It is not to act superior, but to see yourself 
equivalent to other people and even to all living beings. It is to 
put your ego in its own place. It is not to harbor a self-asser-
tion. It is to hear the unique divine whisper that surrounds the 
universe and to withdraw your ego. As a wise man said, “As 
the darkness reveals the light, the humility evinces the light of 
heaven in a man.”

Isaac of Nineveh )613-700(, a popular writer of the Syriac 
culture, also declares that, “Humility is a divine garment.” 

----------------------------------------------------------------------
2 I dedicate this article, with my gratitude and admiration, to 
the works carry out by and the values represented by the St. 
Ishaiah Monastery, which belongs to the order of El- Rah-
bâne’l-Antûniyye el-Mârûniyye in Lebanon and to the abbot 
of the Monastery, Very. Rev. Abuna Fadi Almussalam.

 Mor Ishaiah, son of Sumagos, who is the governor of Alep-
po, is a student of Saint Eugene. He lived between the years of 
351-440. He started to live as a hermit in Mor Eugene Monas-
tery, which is located on an uphill of the Bagok )Izla( Moun-
tain in Nisibis, district of Mardin. 
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into a labyrinth and you will be lost and annihilated in that 
labyrinth. You will look for a warm touch that will hold and 
lift you up. Sometimes that hand is so close to you, but you 
don’t see it, and sometimes that hand finds you, but you don’t 
know its value.” 

Most of the time in the flow of life, that road that touch, that 
key is there… They are within us. Our job is to get in there 
and find them. And when we find them, it is to know the value 
of them, to serve them with awareness, and to develop them. 

As it is said, “What is eternally good is not what accords 
with our advantage, but with justice.” 

 Yusuf Beğtaş 2 
Syriac Language-Culture and Literature Associaton – Mar-

din / Turkey
-------------------------------------------------------------------
1 Within the distribution of tasks, the Maronite Church, 

with its institutions and organizations, cultural literary field 
and audiovisual press publication in particular, provides help 
and service to sick, needy, poor, weak, homeless, mentally 
disabled and drug addicted people without discrimination of 
any kind based on religion, language, race and sex. There are 
1200 mental patients, who lost their mental faculties, in the 
hospitals )that belong to monasteries( conducted by clergy. 
These mental patients belong to Christian, Muslim and other 
beliefs. The nuns serve and care for them day and night with 
great humility that comes from devotion. In another hospital, 
drug addicted people are treated and brought back to life by 
specialist priests/nuns. 

Humility can be sensed everywhere as if it reminds the 
word, “A full spike leans, but an empty spike stands upright.” 
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close to them. Impressions gained from distant readings can 
sometimes be misleading. Genuine touches and genuine con-
versations are needed in order to comprehend and understand. 
We should develop this in order to find these very powerful 
dimensions and meanings of our culture that keeps alive us 
and that we still trying to make it alive in our hearts. I wrote 
my impressions to express that I had found those meanings. 
While doing it, I share these thoughts without forgetting that 
every person, every place, every country has its own story 
with ups and downs. 

I’ve learned many things from my contacts with the Leb-
anese Syriac-Maronite Church. Enjoying every moment… 
gently… and slowly. 

But, as it is said, you should never say “I’ve become” in or-
der to make abundant the essence. If you say so, then you ha-
ven’t. The moment you say, “I’ve become”, it will be the end. 

Therefore, learning )continuously learning( is actually ed-
ucating ourselves. It is making abundant ourselves. To raise 
ourselves and comprehension to a higher level. We should not 
forget that must reach the level of humanity first since we are 
human beings. Then we must crown it with any kind of ser-
vice. 

Because, according to Abraham Maslow, who is the doyen 
father of the Psychology that says, “Everyone is a teacher and 
everyone is a student continuously”, “One of the goals of ed-
ucation should be to teach the worthiness of life.” 

Rational minds serve human beings because they are “hu-
man”. I would like to remind you here a social determination. 
A social thinker says: “The events that make human beings 
human are so serious experiences and storms, that you will 
either find a door at the end of the road or this road will turn 
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money. The main challenge is not to succeed, but to discover 
our true distinctive talents and bring them to life to the fullest 
extent as possible. The issue is to get rid of the self-assertion 
in the house, work environment, church, society, politics and 
administration, and to capture the mood that will be able to 
help to be servant with a complementary approach nourished 
by the SHUMLOYO principle. And despite all, to experience 
and make other to experience this understanding by the prin-
ciple “experience and make others to experience”, as the Leb-
anese Maronite Church does. Therefore, we were very happy 
with our contact with this church. And we were elated. As our 
responsibility, in all our pleasant and meaningful meetings, 
and mutual conversations we have expressed that it is a neces-
sity and obligation for the Maronite Church to embrace our 
ancient Syriac language. We’ve sensed that this, our thought, 
has resounded within the existing awareness. Even to the de-
gree, that in our meetings with important personalities we were 
encountering the message, “Our historical roots reach down 
to the Syriac language. Syriac language means our historical 
roots. Please, do not neglect nor lose the Syriac language, as 
we Maronites have done so.” I hope that this outstanding and 
vital sensitiveness and awakening will bear lasting fruits. If 
this, our desire and wish, comes true, then the ancient Syriac 
language will attain the necessary aliveness and reach the op-
portunities of the age more comfortably by the efforts of the 
Maronite monasteries built at the peaks of mountains. 

I think those who go to Lebanon and those who are going 
to visit specifically the Syriac-Maronite Church, will realize 
the spiritual-cultural accumulation that has become a civili-
zation in itself. Because the way of comprehending a person, 
a place, a land, a region passes through meeting and getting 
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It was as if I was hearing the roads we were driving around, 
as in the reality of life, were always telling us to “slow down.” 
But I have to admit that while we were strolling around those 
devious roads, I was feeling myself like a living part of histo-
ry. Even to the degree, that I’ve realized that here I compre-
hended better the expression, “We don’t live to work, and we 
work to live.” Now I understand better what this expression 
means. 

A man becomes stranger to himself and others for he drifts 
away from reading and writing himself, and from trying to 
know himself. Even though much effort and discipline are re-
quired to overcome this drifting away and becoming stranger, 
first of all, the ways of making the essence )spirit( abundant 
should be sought. As St. Antony )251-356(, who is one of the 
main anchors of the Christian spirituality and considered as 
the father of monastic life, states, the whole issue is “To know 
ourselves.” And within this context, he says: “In order to know 
God, you must know yourself first.” 

As it is said, “The one who knows himself, will know his 
Lord )God(”, in order not to be unconcerned and not to be 
infected with the disease of the age, as philosopher/thinker 
Epictetus )50-135 AD( says, “The greatest blessing that God 
has given us is the power to discover the characteristics that 
we have, but are not aware of.” And this depends on an active 
and disciplined work and struggle. 

In our present day, when the ordinariness, standardization, 
individualism/selfishness have become widespread, making 
efforts as human beings to retrieve the virtues and morals that 
have left us, to manifest our human depth and to know our-
selves will be comforting. It’s not just about being successful, 
being productive, and having a good carrier, making a lot of 
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the spirit of common life based on unity. And they discipline 
us. 

By prayers and rituals that are done in the coolness of the 
morning and in the dominance of greeneries that cover the 
mountains, greetings and blessings are sent to the houses 
which are situated side by side at the top and bottom of moun-
tains and are aligned at different points, and to those who live 
in them. As far as I’ve felt, this situation contributes positively 
to the elegancy and kindness of the residents who live in har-
mony. In all places that we’d traveled and seen, the warmth 
and geniality of workers evoked this. 

In the last days of summer, the sun shining with its silky 
softness was turning our attention and thoughts to the service 
concept in the monasteries that are built on forested crests. 
Without seeing and feeling the spiritual atmosphere embedded 
here, it is really hard to believe the transforming power of this 
atmosphere. And it was leading to deep contemplation. This is 
an important place that needs to be seen by the culture-loving 
who are concerned about the future of our values and make 
efforts on this issue without any discrimination of sects. I con-
sider it as a responsibility to make this statement on behalf of 
the future. Because it is impossible to see the socio-cultural 
consciousness in any other seeking that exists in the Lebanese 
Maronite Church which looks alive in every respect. 

Although here the proverb that says, “The neighbor’s chick-
en appears as a goose to another neighbor” comes to mind, all 
the intertwined beauties and developments, as proof of this, 
enlighten the open thoughts. It seems to me that the meanings 
formed on the foundations of the schools of Nisibis and Edes-
sa, directed by St. Aphrem in history, experience here the real 
experience of the Syriac culture and make other to experience. 
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human essence and its productivity, the beauties appear here. 
Cooling in the shade of spiritual and social development, and 
the warm hospitality of the Maronite monks who has accom-
panied us everywhere was restful. In the arms of warm hospi-
tality, enjoying the missing/lost meaning of the SHUMLOYO 
)complementary( logic was a particular joy for me personally. 
And thus, I expressed this joy to the Maronite leaders with the 
words, “You have discovered the secret.” 

Technological blessings and innovations which are used 
frequently in daily life mean nothing than just tools that lead 
to the goal. They are used just for service purposes only. They 
don’t have any impact on the values of soul. That’s why, ap-
proaches that are nourished from spiritual reasons and which 
are not noticed at first with the naked eyes become no longer 
surprising after certain amount of time. 

As far as I’ve observed, the church has a very special place 
in the hearts and daily works of our Maronite brothers. And 
this has been turned into concrete support and solidarity by 
people. 

On the other hand, taking a stroll through the soul that ex-
ists in the churches and monasteries, which draw attention 
with their artistic but simple and magnificent architectures, 
and through the ranges that generate that soul is more fas-
cinating and comprehensive rather than relaxing. Everything 
here complements each other in a solid harmony and balance. 
Because every detail has been considered. 

At the peaks of mountains, the bell rings that rise from the 
churches/monasteries which sometimes kiss the heavens with 
humility and sometimes send love and greetings from the deep 
valleys )such as the valley Kadisha( to the heavens, appeal to 
the world of heart and make us, visitors from outside, to feel 
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The basic dynamics and reasons underlying this story of suc-
cess are exemplary and need to be well understood. 

As far as I’ve observed, the love has become wisdom of 
life and the discipline has become a unique order in the Syri-
ac-Maronite Church with its institutional infrastructure. Since 
the positive spirit with Christian meanings is constantly in-
fused into the joy of living of people, the becoming abundant 
of the essence has improved the self-giving in a well-balanced 
manner. The power of indifference has been destroyed and the 
effect of unconcern has been undermined. The sweet shad-
ow of callousness has turned into a responsibility and moral-
ity. Although there are exceptional cases, the life is not dis-
dained there. On the contrary, both the faces and hearts of 
people are seen, because people are always looked at from 
the same distance. The same spirit, although not at the same 
rate, has surrounded everyone and the meanings of that spirit 
put the character on the path of transformation. The sincerity 
of spiritual development which is combined with Christ-con-
sciousness and the services that are done with seriousness has 
been spread to all areas of life. With the manifestations of this, 
the church is alive and dynamic in all its dimensions.1 It is 
active and effective not only just in spiritual requirements, but 
also in all social activities. In all socio-cultural-educational 
fields it serves, the productivity is integrated with decency and 
propriety. The artistic subtilities are being continued with the 
spirit fermented by empathetical values. Therefore, finding 
ourselves within the works and activities that are nourished by 
the expressive themes has led us to experience the meaningful 
days during our visit. 

When the wisdom of life, which invites us to look to the 
future with hope, is combined with the becoming abundant of 
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Despite all the facilitations offered by technological inno-
vations, the traditional approaches are being broken apart, 
human values are being gradually eroded and day-by-day 
-human- is being fallen into the clutches of spiritual poverty. 
Therefore, there is so much need for the bridges, instead of 
walls, that wing the meaning. So, we should build bridges in-
stead of walls in all areas. 

Because bridges symbolize the positive flow of the energy 
of life that flows in the natural cycle of life. Life, on the oth-
er hand, means to make sovereign the goodness and devel-
opment in the energy of life. But the evil is the lack of this 
energy )love(. It is the absence of the goodness. Internal and 
external walls block the energy of life and restrain the good-
ness and development. 

Flowing naturally just like a river and being in positive flow 
in social life means to win. It means to fulfill the law of love. 
Because humanity is not in cold and dark spaces, but in the 
light of the paths )bridges( that pass through human. It is in 
the width of those paths )bridges(. It is in cleanliness of those 
paths )bridges(. 

During our visit to the Lebanese Syriac-Maronite Church, 
we felt that we were taking a trip to the peaks of the soul rather 
than walking at the top of the mountains. We have seen prac-
tices and meanings that confirm the expression of the Leb-
anese Maronite writer Halil Gibran )1883-1931(, that says: 
“Sincerity makes all deeds honorable and nice”, whose works 
and thoughts -)on the East-West axis(- have a wide impact on 
the world. We have experienced once again, that how impor-
tant is the becoming abundant of the essence, the inner free-
dom, the inner peace. Because this church, in political turmoil 
of a pluralistic culture, displays a story of success in itself. 
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THE LAND OF GIBRAN AND THE 
BECOMING ABUNDANT OF THE 

ESSENCE

“Humility is a Divine garment”
Mor Isaac of Nineveh )613-700(

We’ve decided to visit the Lebanon between the 9th and 
16th of September with my friend Habip Doğan in response to 
the insistent invitation. On the occasion of this trip, we greet-
ed our Maronite brothers whom I’ve been longing for to get 
to know for a long time. We got close and touched each other. 
We’ve coalesced with each other. We’ve taken a stroll togeth-
er through the corridors of history. We’ve completed our trip 
and contacts with the siege of affectionate style created by 
the cultural richness that has been floated through the ups and 
downs of historical layers. That style took us to the history of 
unknown age and left us there almost frozen. 

As far as I can see, in the Syriac-Maronite Church many 
difficult things accomplished when the spiritual intelligence 
combined with the inner discipline, hard work and personal 
integrity. In this land, wherein the spiritual and intellectual ac-
tivities culminate, especially in monasteries, we’ve observed 
and experienced the true spirituality that evokes the motives 
for an unconditional love. 

Of course, in parallel with this, here I remembered the ex-
pression that says, “If you cannot rule, you will be ruled.” 
while I was experiencing personally the truth of byword that 
says, “One for all, all for one”, which I’d learnt many years 
ago. 
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the lack of guarantees for the future Best under these tugging 
... as still poisoned ideas exist in the minds of many perhaps 
another disaster to come as long as we do not take advantage 
of the first lessons of the Holocaust.

- For the sake of treatment ... I suggest that a group of con-
cerned ministries participate in a formation that has an oper-
ating room and allocates appropriate amounts ... and that its 
unconventional program is in line with the need of the citizen 
... and is led by honest personalities and is obliged monthly to 
report on Top references are best directed in the light of work 
as well as feed the cadres known for its integrity and its work 
in the construction of areas where work is done and I think a 
plan in this way to have a time limit )three - five years( and be 
a model for a better future for the region.

From its programs ..
- Special programs to review and address all the administra-

tive problems that have occurred in the region by strengthen-
ing them with competent cadres and according to specialties 
and be from the people of the region ... away from partisan 
and patronage.

- Develop programs for the family and the importance of 
attention to them ... because the family is the basis of society 
... and focus through the programs do their positive role ... and 
address the problems of immigration and damage caused ... as 
well as to communicate a new form of school and institutions 
working ... to be all In the service of the positive goals of to-
morrow.

In conclusion, we say that the process of construction and 
reconstruction alone is not enough without building minds 
positively and keep negative effects from them to make every-
one feel that they are part of this country.
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Family suffering in the 
Nineveh plain and ways to 

address them

- It is known that the events that took place in Nineveh in 
general and the Nineveh Plain in particular was disastrous, 
shaking its diverse presence which has lived hundreds or even 
thousands of years in the region.

- After its military liberation from ISIS and its associates, 
the process of returning the people to their areas was not easy 
despite the security treatment ... Despite the contribution of 
some civil society organizations, churches and parties in en-
couraging the people to return and cooperate with everyone to 
address some of the problems and material problems on the 
ground to be suitable for a better life. 

- Here we want to point out that the government with all its 
institutions did not have a special and intensive program of 
work in the field of infrastructure and treatment ... as well as 
orientation and awareness-raising and educational programs 
focused through several means, including the media so that 
everyone feels that the state of its institutions with everyone 
to address everything that has been missed ... Today, when we 
observe the state budget and its allocations to deal with this 
catastrophe that hit the region is almost non-existent ... and 
bleeding immigration to most of the components of the region 
exists and perhaps if things remain this way will be emptied 
of its original sons ... the ambitions of others on the ground 
and try to expand by various ways and control by force .. And 
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with creative poets, and it is not a study of poetic modernity and 
contemporary poems exclusively, but it is a collection of the works 
of all who wrote poetry 

in Syriac regardless of the level of what is written in terms of 
form and fluency of language and value of content, so one may 
find the low quality next to the very high. It is actually a documen-
tation of the poetic experience of a specific period of time. In ad-
dition, we tried to publish the poem as it was written by its author, 
without making any changes to it in order to preserve its rhythm 
and style. We also tried to preserve the content of the text during 
the translation into Arabic without any modification )except when 
the author was the translator(. Although this was sometimes at the 
expense of the quality of the project, we wanted to be faithful to 
the product of the poet since the aim of the project is to register the 
names of the poets, their biographies and their poetry, not to assess 
their creative experience, as we mentioned earlier. However, this 
work will make it possible for researchers, critics and those inter-
ested in literary works to analyze and evaluate this whole poetic 
achievement.

  It should also be noted that the sequence of the names of the 
poets in this book is listed according to the Syriac alphabet, and 
not for another consideration.

 In conclusion, we can only thank all of our supporters in the 
completion of this Anthology, especially those who helped us in 
the translation of Syriac poetic texts into Arabic, and those who 
provided us with useful sources and references, in addition to oth-
ers who were mentioned elsewhere in this literary achievement. 

                                                           
Rawand Polis Gorgis

Head of the Syriac Writers Union
 Ankawa / Erbil / Iraq
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cided to focus on gathering as many as possible of the names of 
our poets born since the middle of the 19th century in Iraq, Iran, 
Syria, Turkey, Lebanon, India 

and the diaspora regardless of their affiliations. The work was 
not easy; however, the committee worked hard to collect as many 
poets as possible and document their works and biographies by 
monitoring what was published in newspapers, magazines, poetry 
collections, and through direct contact, when possible, with those 
who were still alive. More than 220 names were collected, and 
most of the poetic texts were translated into Arabic, hoping to pub-
lish what we could not get in the next annex. As a subsequent and 
complementary step to this project, we hope that this work could 
be translated into languages other than Arabic, a thing which will 
help to introduce others to the contemporary Syriac poems and the 
Syriac poetry in general in addition to showing the other nations 
that we are a living people that has cultural and literary contribu-
tions, and it practices its historical language with pride despite all 
the obstacles and challenges.

 We hope that the translation of this work and other impor-
tant literary works into other languages, especially the internation-
al ones, will be of interest to all our cultural and academic insti-
tutions. In the same context, we must not forget the role of our 
philosophers and Syriac translators in the translation and transfer 
of Greek thought, science and philosophy into Syriac and Arabic, 
and from them into other languages and peoples. We must also 
not forget our urgent need for other books of documentary and 
encyclopedic nature that include the names of Syriac storytellers, 
playwrights, and those dealing with criticism, language, journal-
ism and other arts before their works are forgotten as we are living 
in times of wandering and wars.

 It is worth mentioning that this project does not only deal 
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contemporary Syriac poets in Iran. So it was not dedicated to po-
etry alone nor did it translate their works. Furthermore, there were 
other works that collected some of the poems of contemporary 
poets without their biographies or translations of the poems )as in 
‘Spring of the Union’ - publications of the Syriac Writers Union,

 a small booklet, and another printed in Iran -
 - a small booklet dealing with a group of 

poems of contemporary Syriac poets in Iran. All of these works 
did not tackle contemporary works except in rare cases, and 
some of them were biased towards certain church groups, ex-
cept for what was done by Father Shmuel Dinkha in his work 
( (His-
tory of Modern Assyrian Literature(, which was also a collection 
of all types of literature in Syriac in two editions, but it did not 
address the names of various poets, especially in Syria, Lebanon, 
Turkey and Iraq, because the author dealt with those who write in 
contemporary Syriac with reference to the names of other poets 
whose works were not at his access. We hope that this achieve-
ment will contribute to enriching the Syriac library with its com-
prehensive documentary methodology and enhancing our cultural 
and civilizational identity among the nations.

 After discussion and research, it turned out that the process 
of preparing an anthology of the Syriac poets from the second cen-
tury AD to this day required several volumes because it should 
tackle a very long time and hundreds of poets, many of whom 
)starting from the second century to the end of the nineteenth cen-
tury( had been tackled in various publications alongside their po-
ems, which had been translated into several languages and had 
been addressed and studied in various foreign theses and works 
)though we did not have access to many of them(. 

 Therefore, the writing committee of the anthology has de-
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ion honored them by providing them with shields and certificates 
of appreciation, in addition to printing and supporting many books 
and Syriac publications, the latest of which was the publication 
of the magazine ‘Saphroutha’ )literature( and the reissue of the 
‘Syriac Writer’ magazine in coordination with the Syriac Cultural 
Bureau in the General Writers Union in Iraq after it had ceased to 
be released for more than two decades.

 Moreover, the Union stepped towards the completion of 
the project ‘Anthology of Syriac Poetry’ in order to document and 
collect in a special folder the poetic products of the Syriac poets 
and their biography for a specific period of time. From the very 
beginning the project received the full attention of the Union’s ad-
ministration, which formed a special committee to complete this 
great achievement because of the fact that the Syriac library is 
almost devoid of such a unique publication documenting the po-
etic Syriac genre for over a century. Although a number of insti-
tutions and personalities thankfully provided the Union’s Syriac 
library with somewhat similar works such ‘al-Muruj al-Nazhiya’, 
‘al-Kanz al-Thamin’, ‘al-La’li’ Al-Manthura’, ‘Literature of Ara-
maic Language’, ‘History of Assyrian Literature’, ‘The Volumes 
of Anba Shmuel Dinkha’, etc.(, most of these works were either 
not about poetry alone, or they tackled poetry on a small scale 
whether in the form of narration of the poets’ biographies )such 
as ‘al-Lu’lu’ al-Manthur’ of Patriarch Mar Aphram Barsum and 
‘Literature of Aramaic Language’ of Father Alber Abouna( or just 
a demonstration of one of their works or poems )such as ‘Muruj 
Al-Nazhiya’ of Archbishop Eugene Manna, ‘Al-kanz Al-thamin’ 
of Father Gabriel Al-Qardahi, and ‘Al-la’li’ al-Manthura’ of Pa-
triarch Ignatius Yaqub the Third(. Others tackled their biographies 
and excerpts from their works, as in ‘History of Assyrian Litera-
ture’ of Bera Sarmis, which dealt with literature in general start-
ing from the Sumerian era, then the Syriac writers, and finally his 
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A Statement that has to be made

Rawand Polis

 The book “Anthology of the Syriac Poetry” is considered 
one of the most important literary projects that were approved by 
the administration of the Syriac Writers Union, and it have persis-
tently endeavored to accomplish it. Since its foundation in 1972, 
the Union has endeavored to enrich the Syriac library and fill the 
void in the Syriac cultural scene. It has actually done all that is 
possible to achieve this goal. Thus, it has held many important 
cultural activities and programs, especially after 2003, including 
holding literary evenings, cultural lectures, poetry festivals and 
literary conferences inside and outside Iraq, in addition to print-
ing Syriac linguistic and grammatical lexicons as well as holding 
ceremonies and programs to celebrate significant historical and 
cultural events  of our people, such as celebrating the day of the 
Syriac press, Akitu, Martyr’s Day, International Mother Language 
Day, World Theatre Day. This had also involved honoring with 
‘Medal of Syriac literature’ many creative writers who had unique 
roles in providing the Syriac library and cultural scene with their 
distinctive writings,  in addition to the commemoration of those 
who had died by naming literary conferences after their names. 
And as a token of gratitude to the role of the participants )people 
and institutions( in the success of our literary conferences, the un-
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A Statement that has to be made
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upon our people in Mosul and the towns of the Ninev-
eh Plain at the hands of terrorist barbaric groups, which 
resulted in the tragic forced displacement of all the 
Christian families from their historic residences after 
being subjected to terrorization, looting of their mon-
ey, stripping of their belongings, the seizure of their 
homes, confiscation of their property and possessions 
as well as the burning of churches, the destruction of 
relics, and burning of thousands of books and precious 
manuscripts.  Today our people are still suffering from 
killing, forced displacement, intimidation and 
discrimination, which led to the exodus of thousands 
of our people from their historic lands to the Diaspora, 
while hundreds of thousands of them fled to Kurdistan 
where they found sanctuary and decent living. Finally, 
we hope that the culture of co-existence and accept-
ance of others, the principles of human rights, the con-
solidation of the principles of citizenship, the rule of 
law, and the principles of democracy would prevail in 
our society with the efforts of all the goodhearted peo-
ple so that everyone can enjoy security, freedom and a 
decent life in their country.
Glory and immortality to the martyrs of our people 
Glory and immortality to the martyrs of freedom and 
homeland
          

Syriac Writer’s Union
7th August 2019  
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On the 86th   anniversary of the Se-
mele massacre

 and the  5 th  anniversary of the
forced displacement

 of our people in Mosul and the towns
of the Nineveh Plain

We bitterly and heartbreakingly recall today the mar-
tyrs of our Chaldean Syriac Assyrian people and the 
most horrific, cruel and ruthless massacres that were 
committed against them since the establishment of the 
modern Iraqi state in 1921. Simele massacre )in Syriac: 

 pramta d-Semele( was a heinous 
massacre committed by the Iraqi government against 
our unarmed people through organized cleansing oper-
ations which were carried out by General Bakr Sidqi, 
the commander of Iraqi forces in the northern region 
during the rule of Rashid Ali Al-Gaylani, the worst of 
which was the brutal massacre in the town of Semele 
from 8 to 11 August 1933 resulting in the genocide of 
more than 3,000 men, women, and children and the 
destruction of up to 60 villages in the brigade of Mosul 
.)that is, the current Nineveh and Dohuk provinces (ص
Since the formation of the Iraqi state in 1921, oppres-
sion, injustice and murder against our people have con-
tinued because of chauvinistic nationalisms, includ-
ing killing, kidnapping and displacement, the worst 
of which was the catastrophe that befell in June 2014 
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